
UN SALUT CĂLDUROS „SCiNTEIIii PfiOLETARI D/N TOATE TARILE, VUIȚI-VĂ l IN DEZBATERE

LA CEA DE A 40-a ANIVERSARE
DOCUMENTELE DE PARTID

(■"»( u patru decenii în urmă vedea lumina tiparului primul număr al 
. ziarului „Scînteia", eveniment de mare însemnătate în viața parti- 

dului nostru, a clasei muncitoare, a presei comuniste românești, 
în anii negri ai ilegalității, infruntind teroarea dezlănțuită de bur- 

ghezo-moșierime împotriva Partidului Comunist, a militanților și simpati- 
zanților săi, a tuturor elementelor progresiste, „Scînteia" a purtat, a răs- 
pîndit și a făcut cunoscut în mase cuvîntul partidului, afirmîndu-se ca o 
puternică armă de luptă pentiu mobilizarea celor ce muncesc împotriva 
exploatării și asupririi, a fascizării țării, a războiului de jaf și cotropire, 
pus la cale de hitlerîsm. în paginile sale, „Scînteia" a militat neabătut 
pentru eliberarea națională și socială, pentru democrație, pace și socialism.

După actul istoric de la 23 August 1944, înfăptuit de Partidul Comunist 
Român — care a pregătit și condus insurecția armată — „Scînteia" și-a 
continuat tradițiile sale revoluționare, călite în anii ilegalității, fiind o 
armă puternică a partidului pentru cucerirea deplină a puterii, pentru 
înfăptuirea unității clasei muncitoare, reconstrucția țării și edificarea so
cietății socialiste.

Devotamentul cu care ziarul a înțeles să slujească marea cauză a socia
lismului, înalta responsabilitate pe care și-a asumat-o, ca o tribună de Ia 
care au devenit cunoscute glasul partidului, politica sa, i-au creat „Scîn- 
teii" un înalt prestigiu, cucerind încrederea maselor în justețea și adevărul 
literei sale.

Indiscutabil că în uriașa activitate creatoare desfășurată de toți cetă
țenii patriei noastre, indiferent de naționalitate, în marele elan patriotic, 
care caracterizează munca lor. pusă în slujba construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în istoricele izbînzi repurtate — sub conducerea 
partidului — de poporul român pe drumul transpunerii în viață a pro
gramului celui de-al X-lea Congres al P.C.R„ „Scînteia" și-a adus o ne
prețuită contribuție.

„Scînteia" reprezintă un instrument puternic și eficace pentru tradu
cerea în viață a strălucitului program de îmbunătățire a activității poli
tico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ziarul a inițiat, în acest sens, dezbateri ample pe marginea recentelor 
documente de partid, la care iau parte oameni de cele mai diferite profe
siuni, români, maghiari, germani și de alte naționalități, exprimîndu-și 
acordul unanim cu programul elaborat.

Cu aceeași principialitate și claritate partinică. „Scînteia" oglindește, in 
paginile sale, politica externă a țării noastre, de înaltă fidelitate marxist- 
leninistă, urmărind dezvoltarea necontenită a prieteniei, alianței și cola
borării cu toate țările socialiste, de întărire a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, de coeziune a tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru pace și progres social. Această politică se bucură de deplina ade
ziune a poporului nostru.»

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a apariției primului său număr, 
urăm colectivului redacțional al ziarului „Scînteia", tuturor celor care 
contribuie la apariția sa, noi și importante succese în misiunea nobilă de 
a răspîndi lumina și cuvintu) partidului, in slujba înfloririi necontenite a 
României Socialiste.
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întreceri si activități
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lUMiȘK,

Pe stadionul Republicii. _î_n- 
cepînd de la orele 
bucureștenii sînt invitați 
atractive manifestații 
sportive care vor continua și 
duminică de la orele 17,00.

Programul zilei de astăzi 
va fi deschis de întîlnirea de 
fotbal feminin dintre echipele 
Rapid-Confecția, după care, 
de la 17,30, „vom asista la 
confruntarea ®a două echipe 
fruntașe ale fotbalului nos
tru. Dinamo-Steaua, în pauza 
meciului va avea loc o șta
fetă combinată, iar după 
consumarea reprizei a II-a, 
pe stadion vor sosi purtătorii 
„Ștafetei Bucureștiului”. La 
lumina reflectoarelor din nou 
fotbal : Rapid-Politehnica Iași, 
pauza meciului fiind acordată 
unor interesante demonstrații 
de aeromodele captive ș’ ra- 
chetomodele.

O demonstrație de oină de 
30 de minute va marca înce
putul (17.00—17,30) competi
țiilor sportive de . duminică. 
De la 17,30 va. începe meciul 
de fotbal pentru desemnarea 
locurilor II1-IV, în pauză ur
mînd a evolua atleți și atlete 
într-o cursă de 800 m (fete) 
și 1500 m (băieți). După con
sumarea reprizei a II*a, spec
tatorii vor audia inarșuri in
terpretate de fanfară. în sfîr- 
șit, cea de a doua după- 
amiază sportivă se va încheia 
cu întîlnirea de fotbal a ce
lor două echipe finaliste. în 
pauză, va avea loc o cursă 
de ciclism eliminatorie.

16,15, 
la 

poli

După o cursa în care 
a obținut destul de u- 
șor calificarea, Ion Iva
nov așteaptă cu nerăb
dare ca arbitrii să a- 
nunțe timpul realizat. 
E foarte important...

Foto: N. DRAGOȘ

a

• Toate echipajele românești au obținut calificarea

două săptămâni înainte de campionatele mondiale alesenlo- 
valoroși caiaciști și canoiști juniori și-au început ieri la 

___... vreme cu totul nefavorabilă, întrecerea pentru stabilirea 
ierarhiei valorice pe plan european. Fără îndoială, cele două evenimente 
sportive ne rețin deopotrivă atenția, dar, pentru că deocamdată „flo
tila A“ își continuă pregătirile pe apele Văliugului, noi sintem prezenți 
la Snagov unde se desfășoară întrecerile eliminatorii la juniori, pe care 
le urmărim cu încredere și spe ranța unei bune evoluții a reprezen
tanților noștri.

Cu numai 
rilor. cei mai 
Snagov. pe o

SNAGOV...
teri, cu pufin înaintea primului 

start, peste apele Snagovulu.1 ș-a 
revărsat o ploaie torențială, sin
gurul musafir nelnvitat șl nedo- 
rit de ,.flotila" gata să înceapă 
greaua cursă pentru 
titlurilor șl medaliilor

Frumusețea decorului n-a pier
dut nimic șt Incintareu ot^peților 
a fost aceeași ca in ziua primei 
cunoștințe, ctnl soarele fierbinte 
învăluia pădur.le și oglirAa la
cului.

Startul a fost amînat pentru 
puțină creme prclungindu-se e- 
moțille tinerilor caiaciști șl ca- 
noisti. N-nrn văzut, însă, fețe 
întristate. N-am auzit nici văică
reli, nici... sev-e pentru eventua
lele ratări în încercările de cali
ficare.

A fost, într-un fel, o probă de 
pasiune. La urma-urmel, de ce 
ar fl trebAl să fie „calm-plat" șl 
soare torid? Sportul presupune 
întrecerea cu adversarul, dar și 
cu atîtea alte obstacole. Să mal 
spunem, oare, că tocmai in con
diții îngreuiate (și în sportul 
caiacului și cancel se știe Ce în
seamnă vîntul și ploaia, așa cum 
a fost cea de ieri...) victoria ori 
performanța își sporește 
rea ?

Așadar. în prima probă, 
prinsă în program, dar la . 
importantă ca oricare dintre fi-, 
nale toți cei MO de juniori — 
din 21 de țări — au adăugat re
cordului de participare o splen
didă victorie generală a dîrzentei, 
pasiunii pentru sportul căruia i . 
s-au dedicat și, implicit, a unei 
pregătiri temeinice care anunță 
un nivel tehnic ridicat al acestor 
campionate europene, în care 
sperăm că juniorii români ne 
vor aduce satisfacția unei depline 
afirmări.

Dar, pml perdeaua de ploaie, 
vedem că s-a dat primul start...

cucerirea 
europene.

vaîoa-

necu- 
fel da

Programul de dimineață a cuprins 
„seriile" măi multor probe. Vom 
comenta mai puțin timpii înregis
trați, deoarece performanțele, mai 
ales prima parte a întrecerii, nu 
reflectă (din cauza vîntului) exact 
valoarea echipajelor. Dar, acesta 
a fost un handicap sau — cel mai 
adesea — un avantaj general...

Primele starturi s-au dat pentru 
calificarea în semifinalele probei 
de caiac 1 — 500 m băieți. Am 
urmărit cursa cu mare interes nu 
numai pentru dinamismul ei, ci și 
pentru că la start se aliniase și 
reprezentantul nostru Ion Ivanov. 
După o sosire la „fotografie", no
tăm victoria sovieticului M. Pe- 
truhin și calificarea, pe locul II, a 
juniorului român. De la juriul cam
pionatelor aflăm, în.;ă, că Petruliin 
a fost descalificat, deoarece la cân
tărirea anibarcații.'or. caiacul său 
avea o greutate sub prevederile re
gulamentului. în urma acestei de
cizii, ordinea primilor trei este ur
mătoarea : 1. ION IVANOV (Româ
nia) 1:55,1; 2 Zoltan Angyal (Un
garia) l:55,4i; 3. A. Zaborowscki 
(Norvegia) 1:58,2.

în seria a doua a probei de K 1
— 500 m, victoria a revenit polo
nezului CYLL TADEUSZ, cu 1:53,5, 
iar în ultima serie a acestei probe 
cel mai bun timp a fost realizat 
de caiacistul . bulgar IVAN 
NEV (1:56,6).

întrecerile au continuat cu pro
ba de caiac dublu 500 m 
După ce am notet, în prima serie 
victoria echipajului KASCHUBE
— OLTMANN (R. D. Germana), 
am aplaudat o splendidă cursă, în
cheiată cu succes, realizată de ju
nioarele noastre NASTASIA NI
COLAE și MARIA. COSMA, care 
au trecut primele linia de sosire 
cu timpul de 1:56,7. Pe locurile 
următoare : 2. Nina Gopova — La

risa Kabakova (U.R.S.S.) 1:58,2 : 3. 
Eva Kluza — Isabela Bucayanska 
(Polonia) 2:05,1.

Au urmat — pe un timp mai 
bun — cele două serii ale probei 
de canoe 1 — 500 m. în prima 
cursă, juniorul nostru VASILE 
SERGHEI (2:07,6) a obținut o vic
torie confortabilă și totodată cali
ficarea ; 2. 
2:11,88 ; 3. 
nia) 2:15,1.

în cea 
canoe 1 — 
semnat victoria realizată de 
FREY (Ungaria) cu 2:05.2.

La start se aliniază, din nou, 
pe ploaie, echipajele de caiac 2 
500 m (B). Printre concurenți se 
află și reprezentanții noștri SI- 
MION CHIRILA și VASILE DÎBA. 
Ei pornesc bine, imprimă cursei un 
ritm rapid și cîștigă seria cu 
1:46,6, urmați de M. Petruhin — 
A. Karikin (U.R.S.S.) 1:47,2 și de 
K. Neuman — D. Helge (R.D. Ger
mană) 1:47,8. În seria a II-a pe 
primul loc echipajul Z. ANGYAL 
— B. BALATONI (Ungaria) 1:49,3, 
iar în seria a III-a echipajul W.

Dan GÂRLEȘTEANU

V. 
L.

de.
500

MA-

fete.

CAMPION REPUBLICANNICOLAE MIHAlȚA
LA ZBOR FĂRĂ MOTOR

Cu cea de a șasea probă (în 
triunghi) pe distanța Iași — Sinești 
— Vlădeni — Iași s-au încheiat 
campionatele republicane de zbor 
fără motor, cu invitați străini. Pe 
primul 
bă s-a
Nicolae
mat de
Ud» Hike (R.D.G.) 991 p, Valentin

loc în această ultimă pro- 
clasat planorist’d român 

MIHAIȚĂ, cu 1 000 p, ur- 
W. II. Voss (R.D.G.) 992 p,

Romașcu 989 p, Mircea linescu 
930 p.

Clasamentul final i W. H. Voss
4 688 p. Uda Elke 4 658 p, Nicolae 
MIHAlȚA 4 494 p, Zollan Nagbi 
4167 p. Iuri Kuznețov (U.R.S.S.) 
4 018 p.

Primul clasat dintre sportivii ro
mâni, Nicolae MIHAlȚA, cîștigă 
astfel titlul de campion republican 
la zbor fără motor.

Marinov (Bulgaria) 
Danrowseki (Polo-

a doua serie la 
m, arbitrii au con- 

........ O.

(Continuare in pag. a 4-a)

TURNEU INTERNATIONAL 
DE BASCHET LA BRAȘOV
Azi începe pe baza sportivă a 

Liceului nr. 2 din Brașov o in
teresantă întrecere internațio
nală școlară de baschet, organi
zată de Școala sportivă din lo
calitate. Alături de cele două 
formații ale școlii organizatoare, 
la această manifestare închinată 
zilei de 23 August vor 
zente și două formații 
race, cele ale școlilor 
dirt ~Brno și Kosice.

Tot azi începe la 
„Cupa Eliberării" Za 
fete, la care se vor întrece for
mațiile Universitatea Cluj, Tex
tila Buhuși, Chimia Făgăraș și 
Rulmențul Brașov. O competiție 
similară, dar pentru băieți, va 
avea 
care 
tușul 
mia 
torul

CARNET COMPETIȚIONAL 
TÎRGOVIȘTEAN

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport Dimbo-

fi pre- 
cehoslo- 
sportive

Brașov 
handbal

loc săptămîna viitoare, la 
s-au înscris echipele Tro- 
Gh. Gheorghiu-Dej, Chi- 

Făgăraș, Dinamo și Trac- 
Brașov.

a înscris

loc la popice, unde își dispută 
întîietatea formații din Moreni, 
Tirgoviște, Pucioasa, Găești 
Șotînga. Primii trei clasați 
fiecare oraș își vor disputa 
nala în ziua de 22 august, 
arena din Șotînga. Mai au 
întreceri la volei și atletism, 
într-una din zilele următoare se 
va desfășura la Tirgoviște un 
simpozion la care vor fi evo
cate eroicele acțiuni conduse de 
P.C.R la 23 August 1944 și 
la care vor participa toți sporti
vii fruntași din municipiul 
nostru.

3 000
DENI

calendarul 
pentru 23 
numeroase 

se detașea-

vița 
competițional festiv 
August întreceri la 
sporturi. Dintre ele 
ză „Cupa 23 August" la fotbal, 
la care s-au înscris toate echi
pele divizionare din județ — 
Metalul Tirgoviște (div. B), Pe
trolul Tirgoviște, Flacăra Mo
reni și Metalul Mija (div. C). O 
altă interesantă confruntare are

și 
în 
fi
ne 
loc

I. DINCA, coresp.

DE SPORTIVI ORÂ- 
VOR DEFILA IN ZIUA 
DE 23 AUGUST

demonstrația oamenilor 
din Oradea, cu prilejul

ța 
muncii 
zilei de 23 August vor partici
pa și 3000 de sportivi care vor

I. PĂUȘ — coresp.

(Continuare 'in pag. a 2-a)

In sala de festivități a clubului 
„Dinamo" din Capitală a avut loc 
ieri ședința de lucru a Consiliu ui 
municipal București pentru educație 
fizică și sport, în cadrul căreia au 
fost dezbătute sarcinile ce revin 
cluburilor și asociațiilor sportive ale 
Capitalei în cadrul înfăptuirii am
plului program elaborat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, pri
vind îmbunătățirea muncii politico- 
ideologige în rîndul membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii.

La adunare au luat parte tova
rășii Dan Marțian, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro-, 
blemele tineretului, conf. univ. dr. 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., prof. Tudor Vasile, pre
ședintele C.M.E.F.S. București, pre
ședinți ai cluburilor și asociațiilor 
sportive din Capitală, ai secțiilor 
pe ramură de sport, profesori cie 
educație fizică, antrenori, instru - 
tori, sportivi fruntași.

In cadrul consfătuirii a fost pre
zentată > amplă analiză a activi
tății desfășurate în acest domeniu 
precum și planul de măsuri al Con
siliului municipal pentru educație 
fizică și sport menit să transpună în 
viață programul preconizat de către 
Documentele de partid.

Intr-o atmosferă de înaltă însufle
țire, toți cei prezenți și-au exprimat 
adeziunea deplină față de măsurile 
preconizate de secretarul general ni 
partidului, privind îmbunătățirea 
muncii politico-ideologlce, de edu
cație comunistă a maselor, mani- 
festîndu-și hotărîrea fermă de a 
transpune neîntîrzist în viață acest 
program • de înaltă principialitate 
partinică.

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM DE LA HELSINKI

REZULTATE EXCELENTE iN CONCURSURILE ZILEI A PATRA
• Valeria Bufanu pe locul 7
• Viorica Viscopoleanu și 
Csaba Dosa calificați în
finale • Viorel Suciu

în semifinale
HELSINKI, 13 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).
Sub soarele blind al capitalei fin

landeze, cu cerul ușor înnorat, dar 
cu temperatura scăzută care impune 
atleților folosirea îmbrăcămințiri căl
duroase, a patra zi a campionatelor 
europene de atletism a dat spectato
rilor 
lppte 
tat-o 
titlul 
pean, 
a dominat-o cu o neobișnuită auto
ritate : el a sosit cu 4 zecimi de se 
cundă înaintea celui de al doilea 
clasat 1 Alergătoarea din R.D.G. a 
manifestat, pe aceeași distanță, ace
eași superioritate, încă mai sever 
demonstrată prin 6 zecimi de secun
dă avans ! Alergarea care ne-a mag- 
netizat însă privirile a fost 
de 100 m garduri, în care 
Bufanu, consecventă cu sine, 
lizat 13,5 sec., clasîndu-se pe

tru un barem de obicei foarte înalt. 
La săritura în lungime, de pildă 
atletele trebuiau să atingă 6,25m, 
Nu toate au reușit — doar 7 — iar 
Viorica Viscopoleanu (încă vădit je
nată de traumatismul ei) a fost re
calificată pentru finala de sîmbătă, 
fiind prima dintre urmăritoarele 
fruntașelor cu standardul îndeplinit. 
O dată cu ea, alte 4 săritoare au com
pletat Iotul finalistelor. La săritura 
în înălțime a băieților, 16 atleți au 
reușit baremul de 2,12 m și printre 
ei și Csaba Dosa, care a trecut ștache 
ta de la prima încercare aproape 
fură emoții. Programul de după a- 
miază a început tot cu un fel de 
calificare și anume cu senile 
probei de 110 m garduri. Încă din 
prima serie, tulburată căderea

gela Ranki-Nămeth (Ung.) 57,44 ; 5. An- 
neliese Gerhards (RFG) 55,98.

înălțime (b). s-au calificat pentru fi
nală : Gavrilov, Șapka și Ahmetov 
(URSS), Azzaro (Italia), Kelemen și Ma
jor (Ungaria), Magerl (RFG), Moravec 
(Cehoslovacia), Csaba Dosa (România) 
și alții.

Lungime (f). S-au calificat pentru fi
nală : Sherwood (Anglia) 6,41; Mlckler, 
Herzog, și Rosendahl (RFG) 6,40; Sze
winska (Pol.) 6,31; Antenen (Elv.) 6,23; 
Herbst (RDG) 6,25; apoi : Viorica Visco
poleanu (România) 6,17; Franzotti (Iug.) 
6,12; Baratt (Angl.) 6,12; Iorgova (Bulg.) 
6,09; Larsson (Sued.) 6,09.

Ciocan, calificați pentru finală: Zsl

Romeo V1LARA

AZI, LA HELSINKI
11.00 trlplusalt, calificări 
m)
11,45 disc, calificări (58,!X

12.30 pentatlon F, lungime 
13.00 50 KM MARȘ
17.00 110 mg, semifinale

ÎNĂLȚIME, finala 
PENTATLON F, 200 m 
LUNGIME F, finala 
5000 M, finala 
4x100 m F, serii 
4x100 m, serii 
4x400 m F. serii 
4x400 m, serii ;

ora 
(16,20 

ora 
m) 

ora 
ora 
ora 

CIOCAN, finala

prilejul să urmărească acerbe 
pe pistă. Valeri Borzov a imi- 
pe Renate Stecher, dublindu-și 
de cel mai bun sprinter euro- 
intr-o cursă de 200 m pe care

finala 
Valeria 
a rea' 
un loc

PE MiCUL ECRAN
Ora 18,30, înregistrare : 110 

mg semifinale, ciocan, înălți
me B, lungime F. 5 000 m, 
50 km marș.

îmbunătățit decît 
stăruință în pre— 
prăjina a adus

7 care nu putea fi 
cu mult mai multă 
gătire. Săritura cu . _
din nou pe podium țerțetul binecu
noscut Nordwig — Isaksson — Dio- 
nisi- Șeful promoției, impasibilul 
Wolfgang Nordwig (R.D.G.) a urcat 
cu siguranță spre locul întii, nelă- 
sînd colegilor săi de întrecere decît 
plăcerea unei bătălii .de plan secund. 
La aruncarea suliței — acolo unde 
ne-ar fi plăcut să o vedem în con
curs pe Mihaela Peneș — a ciști- 
gat cu o excelentă performanță do 
exact 61 m poloneza Daniela Ja- 
worska, în timp ce campioana olim 
pică Angela Ranki-Nâmeth (Ungaria' 
nu a putut ocupa decît locul 4.

Dimineața a fost marcată de di
ficilele întreceri de calificare la pro
be care cer să fii gata oricind pen 
tru o performanță eliminatorie, pen-

FINAL BRAȘOVEAN
V

ÎN RALIUL DUNĂRII
pe drum de joi seara, auto-Aflați pe drum de joi seara, auto- 

mobiliștii participanți la Raliul Du- 
nării-Elan intră astăzi în faza deci
sivă a întrecerii. Cc s-a întîmpiat în 
cursul nopții trecute și ceea ce se va 
mai întîmpla de-a lungul ultimelor 
sute de kilometri, nu vom putea afla 
decît după sosirea lor la Brașov, care 
va avea loc începind de la ora 18.30.fr 
orice caz, în ultimele 12 ore ale a- 
cestei întreceri au fost con- 

■ centrate 7 din cele 10 probe; 7 curse 
de viteză în coaste, pretențioase, care 
vor fi hotărîtoare în întocmirea cla
samentului pentru cei ce au trecut 
fără penalizări pe drumurile din Iu
goslavia și pe cele două sectoare din 
țara noastră care promit o severă 
triere. Acestea sînt Șugag — Obirșia 
Lotrului—Petroșani și Curtea de Ar
geș—Domnești—Cîmpuiung, parcurse 
la ora cînd citiți aceste rînduri. Cele 
7 probe speciale de astăzi vor putea 
fi urmărite de amatorii acestui sport, 
ele urmînd să se desfășoare după ur
mătorul program: ora 6,17 Podul 
Dîmbovița—Fundata; ora 7.09 Rîșnov 
—Pîrîul Rece; ora 11.01 Praid—Bucin 
—Borzont; ora 12,30 Toplița—Borsec; 
ora 14,25 Cheile Bicazului—Gheor- 
gheni; ora 14,51 Borzont—Bucin— 
Praid; ora 18,34 Brașov—Poiana. 
Pentru cej ce se vor deplasa ca să ur
mărească pe concurenți, menționăm 
că echipajele noastre au următoare
le numere: 29, 33, 36 și 37, ultimul 
fiind, de fapt, un echipaj mixt, D. 
Ebermeyer—H. Graef (pe Opel- 
Commodore). Celelalte sînt formate 
din I. Răuță—I. Gîrjoabă, P. LVe-

ELAN
zeanu—D. Novac, St. lancovicl— 
Gh. Fîciu, toate pe Renault 8 Gor- 
dini. Principalii favorițl ai cursei 
vor purta numerele: 3—W. Toltinger 
— II. Hariinger (Porschc 911 S),
2-S. Zusada-M. Biem (Porsche 911 S). 
1-G. Jănger—H. Sielben (Volkswa
gen 1302 S), 4-C. Schindler — IV. 
Vtesiak (Volkswagen 1302 S). Din
tre aceștia, sanse mari are polone
zul Zasada, în al cărui palmares fi
gurează multe victorii ji rezultate 
excelente, mai ales în raliurile de 
mare dificultate. Să nu uităm că 
anul trecut el a abandonat din pozi
ție de lider pe ultimii kilometri ai 
raliului Safari și anul acesta a ocu
pat locul 4 la același teribil raliu, 
fiind primul pilot european în cla
sament. In Raliul Dunării, Zasada 
pilotează însă în B.M.W. 2002 T.T., în 
timp ce adversarul său cel mai pe
riculos V. Poltinger, dispune de una 
din mașinile de fabrică Porsche 911 
S care au participat la Safari, se 
pure cea mai potrivită pentru difi
cultățile acestui raliu. In plus, Pol
tinger, participant la toate edițiile 
Raliului Dunării, are la activ cel 
puțin 50 000 de km parc urși pe dru
murile noastre. Este interesant de 
urmărit și evoluția mașinilor Volk- 
wagen 1302 S, de asemenea pregătite 
special de fabrică șl puse la dispo
ziția piloților autoclubului Porsche— 
Salzburg, printre care se află cîști- 
gătorul ediției de anul trecut Gunt
her Jănger.

Gh. E

(Continuare in pag. a 4-a)

francez din* 
un

Drui (unul 
Suciu face 
finalul cursei și

campionului 
tre favoriți), Viorel 
efort remarcabil in 
se clasează al treilea, obținind ca
lificarea. In semifinala de simbătă 
el arc (Ar excepția lui i(adenicek) 
parteneri de întrecere de valori sen
sibil egale.

REZULTATE TEHNICE :
Prăjină : 1. NORDWIG (RDG> 5.35 : 2. 

Isaksson (Suedia) 5,30 ; 3. Dlomsi (Ita
lia) 5,30 : 4. Lăgerqyist (Suedia) 5,25 ; 
5. Sokolowski (Pol.) 5,10; 6. Blomqvist 
(Suedia) 5,1c

100 ni? (f) fc-cală : 1. KARIN BALZER 
(RDG) 12,9: 2. Annelie Erhardt (RDG) 
13.0 ; 3. Sukniewicz (Pol.) 13,2; 4. Stras- 
zynska (Pol.) 13.3; 5. M°îa Antenen 
(Elv.) 13.4: 6. Teresa Nowak (Pol.) 13,5: 
7. Valeria Bufanu (România) 13,5; 8. Ta
tiana Poluboiarova (URSS) 13,7.

200 m (f) finală ; 1. RENATE STECHER 
(RDG) 22,7 ; 2. Gycirgy Balogh (Ung.) 
23,3; 3. Irena Szewinska (Pol.) ..........
Nadejda Bez.familnaia (URSS) 
Annegret Kroniger (RFG) 23,6; 
Wllden-Jahn (RFG) 13,G.

200 m (b) finală : 1. BORZOV
20.3; 2. Hofmeister (RFG) 20,7; 3. Pfeiffer 
(RDG) 20.7; 4. schenke (RDG) 20.7; 5. 
Clerc (El.) 20,9; 6. Mennea (Italia) 20,9.

Suliță (f) finală : 1. DANIELA JAWOil- 
SKA (Pol.) 61,00; 2. Ameli Kcloska (RFG) 
59,40; 3. Ruth Fuchs (RDG) 59.16; 4. An-

.de
(in

Concurenta olandeză Bouma (stingă) felicitir^l primele clasate in proba 
săritură în înălțime: Ilona Gusenbauer (dreapta) și Cornelia Popescu 
centru)

Telefoto: A. P. — AGERPRE

Turneul internațional masculin de volei

ROMANIA - CEHOSLOVACIA 3-1
ÎNTR-UN MECI SPECTACULOS

3. 23.3; 4.
23,4; 5.
6. Rita

(URSS)

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Turneul interna
țional masculin de volei al Româ
niei, care se desfășoară în sala Olim
pia din localitate, a consemnat în 
prima part/dă din ziua a doua o 
nouă „surpriză", oferită de vicecam- 
pionii mondiali, voleibaliștii bulgari, 
care au cedat iarăși 
ver (0—3) în fața 
R. P. D. Coreene, 
frîngerea de joi clin

la un scor se- 
reorezentativei 

Afectat de în- 
partida cu Po-

de a doua edițieIn orașul Ostende din Belgia va începe de marți cea c. _ J_____
campionatelor europene de tenis de masă ale juniorilor. lată-i pe ceia campionatelor europene de tenis de masă ale juniorilor. lată-i pe cei 

șapte sportivi care vor reprezenta țara noastră la cea mai impor
tantă competiție continentală a „speranțelor" sportului cu mingea de celu
loid (de la stingă)! Mihai Bobocică, Cornel Popovici, Maria Șinteoan, 
Alexandru Buzescu, Lîgîa Lupu, Ștefan Moraru și Marin Ftrănescu.

- ....... ~ ‘ ............. ................... .-^FotoI D. NEAGU----- ..kiaUiLJu.......

lqnia și de jocul slab prestat de gar
nitura de bază, antrenorul Dimitar 
Ghigov a încercat de astă dată un 
sextet compus în majoritate din re
zerve. Printre altele, el nu a mai 
dat credit jucătorului nr. 1 Dimitar 
Zlatanov, tunarul echipei. In acea
stă conjunctură, misiunea voleiba
liștilor coreeni a fost mult urinată, 
Aceștia din urmă, mult mai omogen; 
și mai insistenți în joc, au făcut o 
partidă apreciată ca excelentă de 
spectatorii prezenți in tribune. Blo
cajul bulgar a fost cu regularitate 
surprins de atacurile din pase scurte 
sau din încrucișări la fileu, tactică 
pe care jucătorii coreeni o aplică 
cu aceeași dezinvoltură ca și jucă
torii japonezi. Partida a fost de la 
un cap la altul dominată de echipa 
o . primit o

; doar
au 

dată

ri. P. D. Coreene, care a p... 
replică oarecum mai serioasă 
în setul trei, în care bulgarii 
reușit să reducă de fiecare 
handicapul pînă la scorul de 12 12. 
In final însă, speranțele lor de a 
obține victoria. în acest set au fost 

......................... 1 foarte agre- 
1; atacurile 

sfîi • 
pen-

spulberate de blocajul f_. 
siv al adversarilor și de ut.. 
lor fulgerătoare, partida luîml _.x ... ., .. . (g g 12)

Coreene.
bun pe

șit cu scorul de 3-0 
tru echipa R. P. D.

După jocul foarte __
voleibaliștii maghiari i] făcuseră joi 
seara in compania reprezentativei 
Cehoslovaciei, in partida cu R.F. a 
Germaniei era de așteptat o victorie 
categorică a lor. Intr-adevăr, și de 
astă dată echipa Ungariei a avut 
o evoluție bună, cîștigind meciul in 
trei seturi. Au arbitrat bine P. Pe
trov (Bulgaria) și V. Moraru (Ro
mânia).

în continuare, s-a desfășurat parti 
da cea mai importantă a seriei 1 ; 
România — Cehoslovacia. Jocul a 
început într-o notă de echilibru, in

Aurelian BREBEANU

care

(Continuare in pag. a 4 a)
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executa un frumos program în 
fața tribunei din centrul ora- 
jui’4.

Pe de altă parte sute de ti
neri întrec in aceste zile la 
numeroctse întreceri dotate cu 
„Cupa 23' August" Ia atletism 
(triatlon —• 100 m plat, arunca
rea greutății și săritura in lun
gime), volei, fotbal ș.a. In ziua 
de 22 august se va organiza o 
mare serbare cimpenească în 
comuna Borș, unde iși vor etala 
cunoștințele tehnice scrimerii, 
halterofilii, luptătorii, boxerii și 
fotbaliștii orădeni.

I. IOAN, coresp.

BOGAT PROGRAM SPORTIV 
LA TIMIȘOARA

Și anul acesta, sportivii bănă
țeni participă cu entuziasm la 
numeroasele competiții organiza
te în cinstea sărbătoririi Elibe
rării patriei, Ei au răspuns cu în
suflețire la apelul organelor lo
cale de a se întrece în concursu
rile dotate cu „Cupa 23 August" 
și „Cupa Eliberării", competiții 
devenite tradiționale. In aceste 
zile, pe toate bazele sportive ti
mișorene pot fi văzuți mii de ti
neri și chiar virstnici, întrecîn- 
du-se la fotbal, tir, popice, atle
tism, tenis și alte sporturi în

drăgite. De pildă, pe poligonul 
„30 Decembrie" a început de 
două zile „Cupa Eliberării", iar
echipele de 
Arta textilă, 
litehnica II,

fotbal Șoimii, 
Comerțul, Po- 
F.Z.B. Mănu-

șarul și Tehnolemn au de
butat în prima etapă a „Cupei 
23 August". Mîine va începe un 
concurs de tenis la care s-au
înscris jucători de la Electrica, 
C.F.R. și Școala sportivă. Sint în 
curs de desfășurare reuniuni de 
popice la care evoluează sporti
vii de la Tehnometal, Voința, 
C.F.R. și Teba. In zilele premer
gătoare marii sărbători, spectato
rii timișoreni vor avea prilejul să 
asiste la interesante turnee de 
handbal, box, caiac-canoe și ca
notaj academic.

Bogatul program sportiv este 
completat cu o interesantă șta
fetă, organizată pe plan jude
țean de către sindicatele locale 
și C.J.E.F.S. Intense pregătiri fac 
și sportivii care vor defila la Ti
mișoara în ziua de 23 August.

P. ARCAN, coresp.

LA PITEȘTI — ȘANTIERE 
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
Numeroși sportivi din Pitești 

și alte localități din județul Ar
geș intîmpină aniversarea Elibe
rării pe șantierele de muncă pa
triotică. Brigăzi conduse de 
U.T.C. lucrează la Pitești (Sala

sporturilor și terenul de antrena
ment de pe stadionul „1 Mai"), 
Curtea de Argeș (la complexul 
sportiv al Liceului agricol și la 
Liceul Vlaicu Vodă), Cimpu- 
lung Muscel (la baza sportivă 
U.M.M.. din parcul „Olga Bancic" 
și la Liceul „Dkiicu Golescu").

De asemenea, tineretul din co
munele Bascov, Tițești, Vlădești, 
Drăganu, Albota și Micești iși 
amenajează în aceste zile tere
nuri sportive simple. După un 
calcul estimativ, lucrările efec
tuate pînă acum prin muncă 
patriotică Ta bazele sportive din 
județ depășesc suma.de o jumă
tate de milion de lei.

I. FEȚFA.NU. coresp.

„CUPA METALUL" LA TIR
Pe poligonul Tunari se desfă

șoară „Cupa Metalul" la tir, 
competiție care reunește cîțiva 
fruntași ai disciplinei. Ieri s-a 
desfășurat proba de armă liberă 
calibru redus 3X40 focuri, în 
cadrul căreia o formă excelentă 
a manifestat-o N. Rotaru. El s-a 
clasat pe primul loc la pozițiile 
„culcat" (399 p) și „genunchi" 
(388 p), fiind al doilea la pozi
ția în „picioare". Rotaru totali
zează astfel 1156 p. 11 urmează 
în clasament Vlădan cu 1149 p 
și Marin cu 1131 p. Proba de 
Pistol liber 60 f i-a revenit lui 
(T. Jeglinschi cu 534 p.

Vera Rado (Politehnica Cluj), cîș- 
tigătoarea probei de simplu a tur

neului

„Cupa Transilvania'1

TREI TITLURI

PENTRU CLUJENI
V

Echipa Franței pentru meciul cu România

Pentru meciul de box România 
— Franța din toamna acestui an, 
federația franceză de specialitate 
a anunțat următoarea formație (în 
ordinea categoriilor, fără semimus- 
cti): Rabah Khaloufi, Aldo Cosen

tino, Daniel Trioulaire, Jean-Marie 
Cotlnault, Pierre Petit, Serge Du
puis, Marcel Giordanella, Yannik 
Dufour, Henri Moreau și Alain 
Victor.

Meciul va avea loc la Reșița în 
ziua de 25 septembrie.»

In localitatea belgiană La Cal- 
lamiuc a avut loc un concurs hi
pic internațional, la Care au luat 
parte și călăreții români Al. Bo-

zan și Oscar Recer. In marele pre
miu al orașului,. Bozan s-a clasat 
pe locul II, iar Recer pe locul IV.

EXAGERĂRILE NU SERVESC
SPORTULUI ȘCOLAR

După o .lungă perioadă de neîn
țelegeri și ezitări, sportul școlar și-a 
cîștigat in bună măsură un loc meri
tat în mișcarea noastră sportiva, do
vedind în ultimii ani vitalitate și 
resurse care au întrecut cele mai bune 
așteptări. Astăzi, coloanele de sport 
ale ziarelor și publicațiilor sportive 
sint pline de nume de elevi și eleve 
care, la o vîrstă fragedă, de 13—15 
ani, au devenit performeri cunoscuți 
și participă frecvent Ia reuniuni și 
campionate internaționale și europene, 
o viitoare olimpiadă școlărească fiind 
așteptată în curînd.

Desigur, în mișcarea sportivă șco
lărească actuală ce alimentează și 
revitalizează sportul românesc de 
performanță, mai sînt încă multe de 
făcut, cu grija necesară ca acei elevi 
ele mare perspectivă în sport să aibă 
și o comportare bună la învățătură cît 
și o educație exemplară.

In prezent, spre deosebire de tre
cut, majoritatea profesorilor la orice 
materie și directorii de școli mani
festă interes și pentru activitatea 
sportivă școlărească, iar multi pro
fesori de educație fizică au satisfac
ția că munca și pledoaria lor pen
tru sport n-au fost zadarnice. Fireș
te. excepții mai sînt : pe de o par
te profesori și directori de școli care 
n-au înțeles încă bine rostul _ educa
ției fizice în școli, pe de altă parte 
mai există profesori de educație fi
zică nerăbdători, care depășesc une
ori măsura în dorința de a obține cit 
mai mult posibil în domeniul lor de 
activitate.

Cîteodată, din acest „conflict" 
rezultă situații nedorite.

Un asemenea caz s-a petrecut re
cent, la liceul „Gh. Lazăr” din Bucu
rești. Doi profesori de educație fizi
că. Elvira Simionescu și Gh. Mitra, 
sesizîndu-se de o situație în care o 
elevă, bună școlăriță și bună atletă, 
a fost notată slab la matematică., după 
ce a revenit de la un concurs atle
tic, au găsit de cuviință să denigreze 
public pe profesorul de la materia 
respectivă, Ștefan Petrescu, exage- 
rind în declarațiile făcute unui re
porter al nostru și apărute în zia
rul „SPORTUL”, în articolul : ..Cine 
face sport nu are ce căuta in clasa 
mea". Din păcate, reporterul nostru, 
Tiberiu Stama, a dat totală crezare 
celor doi profesori de educație fizică, 
nu a verificat temeinic și nu a insis
tat să aibă o convorbire și cu prof. 
Ștefan Petrescu. Astfel, în. mod re
gretabil, s-a făcut loc în ziarul nos
tru unor exagerări privind situația 
creată și opiniile despre sport ale 
unui profesor stimat în cadrul liceu
lui „Gh. Lazăr", cum este tov. Ștefan 
Petrescu, pentru capacitatea, serio
zitatea și dăruirea acordată instruirii 
elevilor într-o materie atît de utilă 
și de dificilă ca matematica.

Sintem convinși că pe viitor ase
menea exagerări de dragul sportului 
nu se vor mai petrece, sportul va 
găsi tot mai mult înțelegerea nece
sară în școală, iar reporterii noștri 
vor fi mal circumspect! față de „con- 
„conflicte" din care, atît școala cît 
și sportul vor avea de cîștigat, dacă 
există obiectivitate, răbdare și în
țelegere reciprocă.

I. MITROFAN

Cu începere de 
mîine. la Suceava 

UN INTERESANT

TURNEU INTERNATIONAL

De duminică și pînă marți, ora
șul Suceava găzduiește un impor- 

, taiit turneu internațipnal de volei 
(juniori), organizat de Jf.R.V. Pe te- 

; renul de la complexul sportiv din 
Calea Unirii vor evolua două re
prezentative ale țării noastre, pre
cum și selecționatele respective ale 
R. D. Germane și Ungariei. Tată și 
programul competiției : duminică : 
România I — România II, R.D.G. 
— Ungaria, luni: România II — 
Ungaria, România I — R.D.G.; 
marți j România II — R.D.G., Ro
mânia I — Ungaria.

Consiliu] județean pentru edu
cație fizică și sport Suceava oferă 
echipei cîștigătoare „Cupa 23 Au
gust".

C. ALEXA-coresp.

CLUJ, 13 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Vineri s-a 
încheiat turneul de tenis, dotat cu 
„Cupa Transilvania". O bună com
portare au avut tenismenii localnici 
care au cîștigat trei din cele cinci 
probe ale competiției. Apare mai 
valoroasă performanța realizată de 
cupBul L. Bol dor — Gh. Komoroczi 
(Politehnica Cluj) care, în finală, 
a întrecut perechea bucureșteană 
I. Sântei — Gh. Boagbe cu 4—6, 
6—3, 11—9. O finală palpitantă au 
oferit la dublu-fete jucătoarele 
Vera Tăado, Lucia Tânăsescu (Poli
tehnica Cluj). Primul set revine 
ciujencelor cu 6—4. în următorul 
sînt conduse cu 5—0 (!) și 40—30. 
In final,, însă, clujencele revin, ega
lează și cîștigă setul cu 8—6 și cu 
aceasta .și locul I în competiție.

Finaldle în probele de simplu au 
prilejuit meciuri în care învingă
torii s-au impus cu siguranță. La 
fete, Vera Rado a cîștigat cu 6—1, 
6—1 în fața colegei ei de club, Lu
cia Tânăsescu, revelația acestui 
turneu. La simplu-băieți, Gh. Boa- 
ghe l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe 
brașoveanul. I. Kerekeș. în sfîrșit, 
Ia dublu-mixt, finala s-a disputat 
în „familie*1, între cuplurile clu
jene L. Boldor,1 Vera Rado — Gh. 
Komoroczi, Lucia Tânăsescu. Re- 
rezultat final: 3—6, 6—1, 6—1.

Paul RADVANI

Timpul care a mai rămas pînă la 
începerea campionatului feminin de 
handbal se scurge foarte repede. Ne 
despart mai puțin de 2 săptămini de 
etapa inaugurală a celei de-a 13-a 
ediții (24 august). In preajma com
petiției vom prezenta cititorilor noș
tri celelalte cinci echipe care se pre
gătesc în vederea apropiatului cam
pionat.

UNIVERISTATEA TIMIȘOARA, 
marea învinsă de anul trecut, pre
gătește în „laboratoarele" de pe Bega, 
o spectaculoasă revanșă pe care o 
datorează Universității București. în
tărită cu o fostă adversară (Nadire 
Ibadula de Ia „U“ București) și cu 
o altă timișoreancă (Franz Edejtraut 
— Constructorul Timișoara), formația 
antrenorului Constantin Lache a ig
norat canicula acestei veri, muncind 
zi de zi pentru obsedanta revanșă 
Atît în cele 12 zile petrecute la Cos- 
tinești, cît și în turneul întreprins 
în Cehoslovacia, handbalistele timi- 
șorence n-au vrut să știe ce-i odih
na. căutind să elimine toate lacunele 
care au determinat eșecul echipei 
în trecutul campionat. In aceste zile, 
ele se pregătesc în continuare ală
turi de garnitura secundă a Univer
sității Timișoara, așteptînd cu o fi
rească „febră de start” prima etapă !

TEXTILA BUHUȘI, formația care 
a furnizat mereu surprize, și-a înce-

Campionatele naționale 

de aeromodele — zbor captiv
DISPUTE DiRZE

C1MPINA, 13 (prin telefon). — In 
ziua întîi urmau să se desfășoare 
probele de acrobație și lupte ae
riene. Din cauza timpului nefavo
rabil, s-au disputat numai luptele 
aeriene, urmărite de peste 600 de 
copii veniți din taberele de vară 
din împrejurimile Cîmpinei. In 
urma unor dispute foarte dîrze 
s*au calificat, pentru finala pro
bei, Petru Horvath (A. S. Deva) și 
Gheorghe Csomo (A. S. Plastica 
Oradea) la seniori, Dumitru Neagu 
(Grivița Koșie) și Petru Apăvă- 
loaie (A. S. Brașov), la juniori.

Azi, de la orele 9 dimineața, pe 
miniaerodromul Cîmpina se vor 
desfășura probele de acrobație și 
viteză.

Petre SCURTU-coresp.

DIVIZIONARELE FEMININE A,

ÎN FEBRA STARTULUI

put și ea pregătirile, de mai bine de 
două săptămini, pe frumoasa bază 
sportivă din localitate. Sub condu
cerea antrenorului Dantze Crisostom, 
textilistele au susținut cîteva partide 
amicale cu echipe din campionatul 
județean, și un joc internațional cu 
formația Luci Moscova. Următoarea 
etapă a pregătirilor este turneul orga
nizat de Rulmentul Brașov, între 
14—15 august. Apoi. ... campionatul !

MUREȘUL TG. MUREȘ, care 
de-abia la sfîrșitul campionatului 
trecut a început să-și dobîndească 
omogenitatea, a scăpat „ca prin u- 
rechile acului" de retrogradare. 
Handbalistele mureșence n-au uitat 
însă emoțiile ultimelor etape, așa 
că, de lâ 20 iulie, cînd au reluat 
antrenamentele, munca susținută și 
disciplina au fost atributele prin
cipale ale activității lor. După cî
teva zile petrecute în tabăra de 
pregătire de la Toplița, „Mureșul” 
a plecat la Brașov, unde va sus
ține pînă pe 16 august mai multe 
partide de verificare în compania 
Rulmentului. In lotul mureșean au 
apărut și trei nume noi : Maria 
Bartha, Elena Ungur și Maria Frin- 
cu, toate promovate din echipa de 
junioare a Școlii sportive Tg. Mu
reș.

VOiNȚA ODORHEI, intrată în 
pregătire la începutul acestei luni, 
datorită — ni se spunea — absen
tei a cinci jucătoare care au fost in
cluse în loturile reprezentative, va 
pleca luni la Tg. Mureș, unde se va 
antrena in comun cu „Mureșul”. 
Pentru perioada următoare, con

ducerea clubului a perfectat și cî
teva partide de verificare cu Rul
mentul Brașov.

RAPID BUCUREȘTI, cea de a 
doua promovată în divizia A, și-a 
început pregătirile foarte devreme 
(în primele zile ale lunii iulie). Pe 
patrulaterul de bitum din Giuleșli, 
rapidistele s-au pregătit o vreme 
sub conducerea Anei Starck, care 
a suplinit absența profesorului Si- 
mion Pompiliu — reținut de antre
namentele și turneele lotului națio
nal. Discutînd, în urmă cu cîteva 
zile, cu atît de cunoscutul reprezen
tant (șl suporter al echipei !), T. 
Grămadă, am aflat că feroviarele 
se vor lansa cu curaj în campionat, 
șt vor încerca, chiar din prima 
etapă (partener — Universitatea 

București) să-și dovedească noile 
posibilități.

Horia ALEXANDRESCU

CUPLAJ INTERNAȚIONAL PE DINAMO
Azi după-amiază, pe terenul Dinamo din Capitală, iubitorii handbalului 

vor avea prilejul să asiste la două partide internaționale de handbal. în pri
mul joc, de la ora 16.30, se vor întîlni formațiile de juniori ale Școlii sportive 
2 București — actuala campioană a țării — și S. C. Reutlingen (B.F. a Ger
maniei). Cel de-al doilea joc — care se anunță foarte Interesant, — progra
mează întîlnirea dintre divizionara feminină A Confecția București și echipa 
Luci Moscova. In vederea acestei partide, handbalistele românce, aflate in 
pregătire pentru reluarea campionatului, au susținut joi după-amiază un nou 
joc de verificare cu divizionara B Spartac Ploiești, de care au dispus cu 
13—11 (7—5). De notat că în formația bucureșteană șl-a făcut reintrarea, eu 
acest prilej, jucătoarea Steliana Papa-Diaconescu.

Echipa oaspe, care a întrecut în urmă cu cîteva zile pe Textila Buhuși, 
a deplasat la București un lot extrem de puternic, din care nu lipsesc cunos
cutele internaționale Sokolova, Kan Fan San, Zolkina, Șilova, Baranova — 
componente ale primei reprezentative a U.R.S.S. Partida va începe la ora 
17.45.

„CUPA TINERETULUI DE LA SATE11
Marea competiție de oină, rezer

vată echipelor sătești, a ajuns în 
faza superioară. 40 de echipe, în
vingătoare în întrecerile prelimina
re, se vor întîlni azi și mîine în 
etapa zonală, care se vă desfășura 
în următoarele localități : Ținea 
(jud. Bihor), Bumbești (Gorj), Si
biu, Micfalău (jud. Covasna), Ghe- 
răiești (Neamț), Bacău, Ianca (jud. 
Brăila), Olteni (Teleorman). La fie-

care zonă vor participa cite 5 echi
pe. Se va juca sistem turneu.

Printre cele 40 de echipe rămase 
în cursa pentru cucerirea titlului de 
campioană a satelor pe anul 1971 
se află Biruința Gherăiești (jud. 
Neamț), Viața Nouă Olteni (jud. 
Teleorman), Avîntul Curcani (jud. 
Ilfov) și alte formații cunoscute. 
Finala pe țară este programată în
tre 27—29 august pe stadionul Ti
neretului din Capitală.

Cu aparatul fotografic 

la Poiana Brașov, 

PREGĂTESC INTENS

IN FAȚA
• A fost stabilită perioada de trans

ferări pentru jucătorii și jucătoarele de- 
volei. Datele între care aceștia pot trece 
de la un club la altul sint 26 august — 
23 septembrie. Amintim că pentru cei 
care vin sau pleacă dtntr-o echipă divi
zionară (A, B, juniori) precum și din- 
tr-un județ în altul, transferările- se pot; 
face numai de F.R. Volei,

• Campionatul diviziei A ediția 1971/ 
1972 se va desfășura astfel : MASCULIN: 
17 octombrie — 1 decembrie turul; 17 fe
bruarie — 29 martie 1972 returul; 3—3 
aprilie 1972 turneul final (locurile I—IV 
la București, V—VIU la Brașov, IX—XII 
la Ploiești); FEMININ : 17 octombrie — 
19 decembrie turul ; 20 februarie — » 
aprilie 1972 returul; 13—13 aprilie 1972 
turneul final (locurile I—IV la Pitești,. 
V—VIII la P. Neamț, locurile IX—XII 
la Galați),

• Incepînd cu anul compstlțional 
1971—1972, campionatul diviziei B mas
culin și feminin, -se va organiza pe cite 
4 grupe a 6 echipe, repartizate pe cri
teriul valoric și geografic. Jocurile se 
vor disputa pe patru tururi, astfel ; 
turul I, in aer liber, 3—31 octombrie; 
turul II, în sală, 21 noiembrie — 19 de
cembrie; turul III, în sală, 20 februarie 
— 19 martie 1972; turul IV, în aer liber, 
10 aprilie — 14 mai 1972. Turneul final 
va avea loc trt aer liber, între 23 și 27 
mat 1972 (jocurile masculine la Botoșani, 
iar cele feminini la Timișoara).

• fn zilele de 15, I» șl 17 august se 
desfășoară la Oradea Suceava, tradi
ționalele turnee internaționale de volei, 
la care participă echipe de junioare și 
juniori. La Oradea, alături de reprezen
tativele feminine A și B ale țării noa
stre, vor mal fi prezente echipa taberei 
F.R.V. și Ungaria, iar la Suceava cele

J ■« " T £ * & . ăi î Tf *
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masculine ale Ungariei, R.D.G., Româ
niei A și României B.
• Echipele participante în campiona

tul diviziei B pe anul 1971—1972 au fost 
repartizate , astfel : Feminin, seria I : 
Viitorul, Spartac, A.S.E., I.T.B., Infor
mația din București, Universitatea lași, 
Orizontul Bacău; seria a Il-a: Univer
sitatea sau Constructorul, Progresul, 
Flacăra roșie, Confecția din București, 
Politehnica Galați, Voința Constanța; 
seria a III-a : Voința Brașov, Drapelul 
roșu Sibiu, Corvinul Deva, Universitatea 
Craiova, Sănătatea Tîrgoviște, Sănăta
tea Ploiești; seria a IV-a : Universitatea 
Cluj, Voința Oradea, Voința Zalău, Viito
rul Bistrița, Medicina Tg. Mureș, Voința 
M, Ciuc ; Masculin, seria I : Construc
torul Suceava, Raionul Săvinești, Poli
tehnica Iași, Petrolul Ploiești, Vagonul 
Ploiești, Oțelul Galați; seria a Il-a : 
Electra, Aurora, Medicina, Voința, Lo
comotiva din București, Farul Constanța; 
seria a III-a: Electroputere Craiova, Uni
versitatea Timișoara, Voința Arad, Me
talul Hunedoara, A.S.A. Sibiu, Construc
torul Caransebeș; seria a IV-a: Explo
rări Baia Mare, Alumina Oradea, Silva- 
nia Șimleu, C.F.R, Cluj, Ind. sîrmei C. 
Turzii, Politehnica Brașov,

• Intre 4 șt 10 august s-a desfășurat
la Kiev cel de-al V-lea campionat euro
pean feroviar (U.S.I.C.) la volei mascu
lin, competiție care a beneficiat de o 
participare record: 13 echipe. Echipa 
bucureșteană Rapid (cu 3 juniori în 
formație) a ocupat un onorabil loc 3 în 
clasamentul final după Lokomotiv Kiev 
fi Selecționata feroviară R.D.G. Rezul
tatele obținute de Rapid au fost : 3—1 
cu Franța, 3—1 cu Polonia, 3—1 cu 
Cehoslovacia, 3—0 cu R.F.G., 3—0 cu 
Lokomotiv Sofia, 2—3 cu R.D.G., 5—3
cu Lokomotiv Kiev, 3—0 cu Iugoslavia. 
Din echipa Rapid București s-au remar
cat Radu Costinescu, Sorin Țigăeru, Ste- 
llan Penciulescu și Victor Cătălin.

NOUTATE DE SEZON! 
ÎN AVANTAJUL CUMPĂRĂTORILOR!

TlRGUL DE VARĂ

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

ÎN MAGAZINELE DE CONFECȚII GĂSIȚI UN BOGAT SOR
TIMENT DE UNIFORME SCOLÂRE PENTRU TOATE CICLU
RILE. CUMPĂRAȚI DE PE ACUM COPIILOR UNIFORME, 
PENTRU A EVITĂ AGLOMERAȚIA

.........imn.............................     WB»

vă oferă noi și substanțiale avantaje 

la cumpărături I e pe care le vefi face 

pină la 30 august la numeroase articole t

ȚESĂTURI IMPRIMATE din mătase artificială, artificială 
mixtă si relon de producție internă.

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

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

COMPLEURI, HALATE BAIE, JACHETE din bumbac și ame»- 
tec — pentru toate vîrstele.

CĂMĂȘI cu minecă scurtă sau lungă, fără inserție.
UNIFORME ȘCOLARE.
CONFECȚIf din bumbac și amestec pentru toata vîrstele} din 

lină și tip lină —• pentru copil.
DIN ȚESĂTURI DE VARĂ rochii, bluze, capoade — pentru fe

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

PĂLĂRII din pai- și tip pai.
SACOȘE din pai, tip pai, p.vc. expandat, folio p.v.c.
POȘETE din pai, tip pai, rafie sintetică, simplă sau combinată 

cu p.v.c. și expandat.
GENȚI VOIAJ din p.v.c. și expandat.
PANTOFI Șl SANDALE cu fețe din diferite materiale, piele 

textile, simplu sau combinat p.v.c., plasă relon, p.v.c. superlac, cu 
talpă bovine sau de cauciuc — încălțăminte pentru bărbați, femei 
și copii

TÎRGUL DE VARA vei invito în magozinele de confecții și încfll- 
fâminte, oferîndu-vă pînâ la 30 august, numeroase arlicole cu pre
țuri reduse, avantajoase.

Itn aceste zile loturile republicane 
de lupte libere și greco-romane ale 
I țării noastre se află la Poiana I Brașov. La sfîrșitul acestei luni și 

[începutul celei viitoare vor parti
cipa la campionatele mondiale. 
Iată primele imagini din vizita pe 

Icare am făcut-o ieri în tabăra 
luptătorilor noștri fruntași. Medi
cul lotului de lupte libere, dr. Ni- 

Icolae Lazăr, supraveghează în per
manență starea sănătății sportivi-

lor. Fotografia din stingă (sus) îl 
prezintă în timpul cînd îi ia tensiu
nea luptătorului Vasile Iorga. Pe a- 
dresa lui Simion Popescu (dreapta) a 
sosit ieri o telegramă. Apreciatul nos
tru sportiv împlinea 31 de ani și 
unul dintre prietenii săi (luptătorul 
Ion Gabor) i-a transmis frumoase cu
vinte. Reprizele de luptă pe saltea 
sint deosebit de aprige (fotografia 
de jos). In prim plan greul Ștefan 
Stîngu îl fixează în tuș pe Enache 
Panait (text și foto i G. Costin).

— — ---- —

CONCURS DE ADMITERE I

PENTRU ÎNSOȚITORI DE BORD I

LA „TAROM" I

întreprinderea de Transporturi Aeriene Româna TĂROM Organb 
zeazâ un concurs de admitere pentru cursul în specialitatea însoțitor ■ 
de bord (steward). _

Candidați! trebuie sâ îndeplinească următoarele condiții t
e sănătate perfectă -ț ■ " I
• prezentare fizică plăcută _
• domiciliul stabil în București
• studii medii cu diploma de bacalaureat ■
• stagiul militar satisfăcut (bărbați) .
• cunoașterea a două limbi străine de uz internațional (engleza, I

„franceză, germană, rusă, italiană) ■
• vîrsfa : femei 21—25 ani; bărbați pînă la 30 ani. ■
Sînt preferate persoanele care au avut un stagiu în producție de

minimum un an. *
La înscriere se va prezenta actul de naștere, în copie legalizată, s

actul de studii în originaE însoțit de o copie, precum și o copie de pe |
carnetul de muncă sau adeverință de vechime în muncă.

înscrierile se fac la Serviciul personal TAROM, aeroportul Bă- I
neasa, zilnic între orele 13,00—15,15, pînă la data de 30 august 1971. |

Informații la telefon: 33 003Q, interior 33.

mergem
S1MBATA

CAIAC — CANOE. Baza spor
tivă Snagov, de la ora 9 : can- 
pionatele europene de juniori.

CARTING. Str. Maior Coravu, 
ora 91: finala campionatului na
țional.

HANDBAB. Teren Dinamo, ora 
16.30: Șc. ep. nr. 2 Buc. — S.C. 
Reutlingen — It.F.G. — (juniori), 
ora 17.45: Confecția Buc. — Luci 
Moscova (senioare).

FOTBAL c Stadionul Republicii, 
ora 16: Rapid — Confecția (fe
minin) finala „Cupei 23 August"; 
ora 17.30: Steaua — Selecționata 
Dinamo; ora 19.30: Rapid — Poli
tehnica Iași, meciuri din „Cupa 
municipiului București".

DUMINICA

CAIAC-CANOE. Baza sportivă 
Snagov, de la ora 9 : cam
pionatele europene de juniori.

FOTBAL. Meciuri din cadrul 
„Cupei României", de la ora 9 : 
teren Electra : Electra Buc. — 
Voința Buc.; teren Vulcan : Vul
can Buc. — Tehnometal Buc.; 
teren Betonul : Prefabricate Buc. 
— Laromet Buc.; teren C.P.B.. 
Tarom Buc. — Chimia Tricolor ; 
stadionul Republicii, de la ora 
17.30, meciuri în cadrul „Cupei 
municipiului București"; stadion 
Metalul, ora 16.30: Metalul — 
F.C. Galați (div. B).

suma.de
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CU 0 SAPTAMINA ÎNAINTEA STARTULUI IN EDIȚIA Ă 54-a A CAMPIONATULUI NAȚIONAL
_________  —————■I

CE FAC DUMINICĂ ECHIPELE FRUNTAȘE ?
A.S.A. S-A ÎNTORS ÎN DIVIZIA „A“

CU GÎNDUL SĂ RĂMÎNĂ
în fotbal se vorbește prin goluri și prin locui din clasament 

• Cred că avem acum la Tîrgu-Mureș ceea ce se cheamă o echi
pă. .. • După povestea cu Mureșan ne place să suflăm și-n iaurt 

Doresc un campionat cinstit, fără patimi • Oamenii aceștia 
ne-au iubit cu o fidelitate pe care n-aș fi bănuit-o niciodată ...

Orice s-ar spune, vacanța estivală 
a constituit — mai mult ca altădată
— o adevărată tribună a antrenori
lor de fotbal : interviuri peste inter
viuri, Constantin despre Aelenei, Cer- 
năianu dînd glas ambiției oltene, 
Proca despre speranțele Brașovului, 
Cosmoc Iegîndu-și nădejdile de nu
mele necunoscute ale lui Bălosu și 
Mustață, abilul Mărdărescu, despre 
obiectivele ieșenilor. Coidum_ impu- 
nindu-și să creadă în supraviețuirea 
Crișului, declarații diplomatice, ta
tonări, calcule — de care n-a scăpat
— în zelul nostru reportericesc — 
aproape nici unul dintre tehnicienii 
primei divizii.

Fidel unui asemenea obicei, zilele 
trecute, reporterul l-a căutat — cu 
insistentă — pe Tiberiu Bone, antre
norul proaspeților divizionari A din 
Tîrgu Mureș, dar — prima oară — 
Tibi Bone era cu echipa în Cehoslo
vacia, a doua oară tocmai părăsise 
stadionul, a treia...

Amenințați să ne încălcăm promi
siunea de a oferi cititorilor imagi
nea speranțelor și temerilor cu care 
noile divizionare A așteaptă „bote
zul” focului, am sacrificat interviul 
plănuit pentru ...un altul, solicitat — 
după căutări irosite — președintelui 
clubului A.S.A., colonelul Alexandru 
FLORESCU, aflat — o știam de 
mult — cu trupul și sufletul lîngă 
echipa de fotbal.

De la bun început, trebuie să re
cunoaștem că interlocutorul nostru 
s-a eschivat — „nu-mi plac declara
țiile, în fotbal se vorbește Prin go
luri și prin locul din clasament” —, 
și că a trebuit să treacă mult timp 
pentru a înfierbînta discuția :

— N-o să vă supărați. dar nu ac
cept în nici un fel întrebarea dum
neavoastră ! Cum dacă A.S.A. speră 
să rămînă în „A" ? ! O echipă eare-șl 
propune numai să rămînă în divizie, 
e pe jumătate căzută. Pentru noi, 
salvarea de retrogradare e un obiec
tiv minor sau — jucîndu-ne nițel cu 
vorbele — nici nu e un obiectiv...

A urmat întrebarea firească : „ce-și 
propune ambițioasa echipă din Tîrgu- 
Mureș”, și răspunsul n-a întîrziat :

— Visăm o comportare bună, un 
loc în partea de mijloc a clasamen
tului. Poate e prea mult, veți gîndi, 
dar o garnitură tînără ca a noastră 
are nevoie — cred eu — de angaja
mente peste puterile ei.

— gi care sînt puterile ei 1
O clipă de răgaz.

— O formație Iiotărîtă și unită, 
dispusă să nu piardă acasă și să-și 
vindă foarte scump pielea în depla
sare. Media de vîrstă a echipei este 
23 de ani, și dacă asia nu vă spune 
nimic, atunci trebuie să știți că în 
suma respectivă Se adună și anii 
Iui Miki Naghi ‘ -
apropie de 29...

— Credeți că tinerețea e neapărat 
un argument ? Reversul medaliei 
poate fi lipsa de experiență...

— Un argument valabil în cazul 
nostni. Toți jucătorii cu care ne re
întoarcem în „A” sînt băieți căliți, 
cu cel puțin un sezon în prima divi
zie. Toți au rămas acasă, infirmînd 
zvonurile unor posibile transferuri, 
și pe sudura sufletească a echipei 
ne bazăm la fel de mult ca și pe cu
noștințele ei strict fotbalistice. Cred 
că avem acum Ia Tirgu-Mureș ceea 
ce se cheamă o echipă...

— Ce promite „noul val” al antre
norului Bone. Hajnal, Caniaro. Lucaci, 
Boloni, Fazecaș, Varadi, băieți tineri, 
talentați, abia ieșiți de pe băncile 
junioratului 7

Alexandru Florescu are o clipă de 
' ezitare. Scormonește parcă ceva cu 

privirea.
— Da, talentați foc, copii buni, 

numai că popularizați prea des mi-e 
teamă să nu ajungă cil capul in nori.

— Există, oare, un asemenea pe
ricol ?

— Știu eu... După povestea cu

Mureșan, ne place să suflăm și-n 
iaurt.

— Apropo : se pare că Mureșan — 
despre care am aflat că a fost 
mai bun jucător al formației în 
centul turneu din Cehoslovacia

ceți un drum pînă la Casa Armatei 
și-o să vedeți o mulțime de amatori 
de fotbal, care discută pînă noaptea 
tîrziu, încrucișînd argumentele și apă- 
rindu-și — cu logică și bun simț — 
punctele de vedere cele mai diver
se. Oamenii aceștia ne-au iubit, pe 
eind eram în B. cu o fidelitate pe 
care n-aș fi crezut-o niciodată, ne-au 
încurajat la Constanța ca și la Ga- 
Iați, la Piatra Neamț ca și ia Giurgiu, 
au crezut in echipa noastră, 
care au suferit și s-au bucurat 
sinceritate. Suporterii aceștia vor 
aibă în A.S.A. o echipă demnă 
ambițiile și victoriile lor de zi 
zi. O vor avea 1

Asta vrea să însemne că...
A.S.A. Tirgu-Mureș s-a întors 

în divizia „A” cu gindul să rămînă,

Ovidiu IOANIJOAIA

lingă 
cu 
să 
de 
cu

Iată-ne, așadar, doar cu o săp
tămână înaintea startului în 
campionatul de fotbal. Mîine, 

toate divizionarele A vor susține în 
țară sau peste hotare partide de ve
rificare, prilej cu care antrenorii vor 
încerca să cristalizeze formațiile pen
tru ziua startului.

In dorința de a ne informa cititorii 
asupra ultimelor pregătiri, am luat 
legătură cu antrenorii sau conducă
torii secțiilor de la care am aflat 
următoarele:

FARUL. Constănțenii vor juca, 
mîine, de la ora 20 pe stadionul 1 
Mai. cu formația Union Berlin. An
trenorul Robert Cosmoc va încerca 
să-și definitiveze formația, trimițînd 
în teren pe: Popa — N. Constantines
cu. Bălosu, Antonescu, Ghirca, Mus
tață (I. Constantinescu), Tănase, O- 
prea (Ologu). Caraman, Tufan. Kallo 
(Turcu). După cum se vede, în echipa 
constănțeană se încearcă titularizarea 
lui Bălosu și Mustață, transferați de 
la Dunărea Giurgiu.

CRIȘUL. Orădenii se vor deplasa la 
Tg. Mureș, unde vor evolua în com
pania formației locale A. S. Armata. 
Așadar, noile promovate își vor în
cerca forțele între ele.
Coidum ne-a declarat că intenționea
ză să folosească in acest meci urmă
toarea echipă: Bologan (Baumgartner) 
— Petre Nicolae. Lucaci, Neșu, Balog. 
Moldovan. Daraban. .Suciu, Schiopu, 
Cociș. Cefan. Dacă va fi nevoie, pe 
parcursul întâlnirii, vor fi operate u-

Antrenorul

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
PROGRAMEAZĂ MECIURI ATRACTIVE

nele modificări. De remarcat că. P. 
Nicolae, Sărac și Bule care au acuzat 
unele accidentări, au fost, în bună 
parte, recuperați.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. Vi
neri după-amiază, craiovenil și-au în
cheiat pregătirile la cabana Cheia,_de 
lingă Rîșnov. Pentru că nu au găsit 
un partener pentru duminică, jucăto
rii de la Universitatea vor. susține un 
meci în familie, pe stadionul Cen
tral. de la ora 17. După toate pro
babilitățile, din prima formație vor 
face parte: Papuc (Pilcă) — Nicutescu, 
Deselnicu, Bîtlan, Velea, Strînibeanu, 
Ivan, Bălan. Neagu (Pîrvu), Oble- 
menco. Țarălungă. O noutate din ta
băra craioveană: Pîrvu, venit de la 
Metalul Tîrgoviște, a primit dezle
gare de la fosta sa echipă și are drept 
de joc.

PETROLUL. La Ploiești, petroliștii 
au efectuat antrenamente zilnice, iar 
duminică, de la ora 17, ei vor susține 
o nouă întîlnîre amicală internațio
nală, jucînd cu ITapocl (Israel). Pen
tru acest joc, antrenorul Oană a fi
xat următorul lot: Mărculescu (M. Io- 
nescu) — Gruber, Bădin (Mierluț). 
Mocanu. N. Ionescu, Dincuță (Moraru), 
Crîngașu, llarapu (Cramer). Ciupitu 
(Moldovan), Dobre, Grozea.

C.F.R. CLUJ. La Cluj sînt progra
mate mîine două întâlniri între divi
zionarele A din localitate și formațiile 
de tineret. Programul este următorul: 
ora 15,30; „U“ Cluj (div. A.) —
C.F.R. Cluj (tineret-rezerve); ori 
17,30: C.F.R. Cluj (div. A.) — „U“ 
Cluj (tineret-rezerve). Antrenorul fe
roviarilor, L. Munteanu va verifica 
în partida de mîine următoarea for
mulă de echipă : Totoianu (Pop) — 
Cojocaru. Șoptercanu. Dragomir, Lu
pii. Roman, M. Bretan. Vișan, Soo, 
Straț, Țegean (Petre Gheorghe).

„U" CLUJ. După cum se știe,
chipa antrenată de Șt. Onisie și V. 
Băluțiu a efectuat un turneu în Ce
hoslovacia și Ungaria. Aseară, echipa 
s-a înapoiat la Cluj și astăzi dimi
neață este programat un scurt antre-

e-

se adună și 
și Solyom,

anii 
care se

medaliei

Boloni, fost internațional de 
niori, unul din reprezentanții 
nerei generații de la A.S.A.

Mureș

ju- 
ti- 

Tg.

Văzut de Al. CLENClU

s-a reintegrat perfect în ansamblul 
echipei. E adevărat ?

— Da. Ca jucător, în primul rînd. 
Ca cetățean nu mai e ce-a fost...

Convorbirea se mută po alte tă- 
rîmuri și-l întrebăm pe președintele 
clubului mureșean, dacă nu e o exa
gerare faptul că — recent, Ia un meci 
de verificare, cu Lemnarul Odorhe- 
iul Secuiesc parcă — antrenorul Bone 
a schimbat, la pauză, întreaga echipă.

— Da, așa e... Rău cînd ai puțini 
jucători, rău cînd ai mulți.

— Vă temeți pentru ceva anume, 
pentru vreun compartiment al echi
pei ? Are. oare, A.S.A. un călcîi 
vulnerabil ?

Președintele clubului ne privește 
tăios, de parc-ar vrea să spună că 
toată chestiunea asta ține de secre
tele formației, de economia el in
ternă. După o clipă de răgaz :

— Eu cred ca apărarea — deși în
tărită cu portarul Nagel de Ia C.F.R. 
Cluj și cu petrolistul Uncheașu — 
ne va da mai multe bătăi de cap. 
Mijlocul, dirijat de Naghi, se va des
curca, iar atacul, sperăm să le dea 
bătăi de cap... adversarilor ! Ingri- 
jindu-ne din timp de defensivă, am 
dispus angajarea, ca antrenor secund, 
a fostului nostru portar, Bay, care 
e profesor de educație fizică _ și-î 
cunoaște bine pe fundași, 10 știe vir
tuțile și — ceea ce ne interesează 
în primul rînd — slăbiciunile... înțe
lepciunea Iui Bone, unită CU entu
ziasmul Iui Bay, vor decide acel loc 
în mijlocul clasamentului !

— Nu e prea mult ?
— Nu, cu o condiție : toată lumea 

fotbalului nostru — mă 
numai la jucători, dar și Ia arbitri, la 
conducători, la federație — să fie co
rectă. Doresc un campionat cinstit, 
fără patimi.

Ultima întrebare a acestui dialog 
a urmărit să afle ceva despre ambi
țiile suporterilor mureșeni, despre 
atmosfera care d’omnește în oraș 
acum, cu puține zile înaintea repre
zentației „de gală”. Fusese mai de
grabă o întrebare de circumstanță, 
dar — surprinzător — ea a provocat 
un răspuns pătimaș, de lungimea... 
întregului interviu.

— într-o duminică, după meci, fa-

Stadionul Republicii găzduiește as
tăzi șl miine o interesantă competiția 
fotbalistică, avanpremieră la divizia 
națională A : Cupa municipiului
București — ediția a V-a.

Partida vedetă de astăzi, care va 
începe la ora 19,30. va opune echi
pele RAPID și POLITEHNICA IAȘI. 
Feroviarii bucureșteni au susținut joi 
un ultim antrenament cu caracter fi- 
zico-tactic. La sfirșitul lui, antrenorii 
Bazil Marian și Gheorghe Nuțeseu 
s-au fixat asupra „W-lui care va 
intra azi pe gazonul de la Republicii. 
Iată-1 : Răducanu-Pop, Lupeseu, Mu- 
șat, Codrea, Dinu, Angelescu. Năstu- 
rescu, Daniel Ene, Neagu, Petreanu, 
în fapt echipa care a Început jocul 
cu Hapoel, disputat miercuri în noc
turnă. Antrenorii vor folosi în cursul 
partidei și pe Dumitru.

Adversara feroviarilor bucureșteni. 
Politehnica Iași, a descins ieri în 
Capitală.

Antrenorul Vintilă Mărdărescu ne-a 
comunicat formația pentru meciul cu 
Rapid : Costaș-Romilă. lanul, Alecu, 
Pal, Mărdărescu
IV, Lupulescu, _______
Rezerve : Mihuț (portar), Hanceruc 
(fundaș). Romilă ~~ ( 
randei (înaintaș). După cum se ob
servă, din formația ieșeană lipsesc 
în continuare Cuperman și Moldovfia- 
nu, ținuți pe tușă de către antrenori 
din motive disciplinare. ,,Tinerii in
troduși în lot progresează de la o zi 
Ia alta — ne spunea ieri în holul 
hotelului Victoria antrenorul Mărdă
rescu. Le voi acorda tot creditul, în- 
trucîi sînt decis să nu fac nicj un fel 
de concesii de la disciplină”;

H. Simionaș, Incze 
Biliboacă. Marica.
II (mijlocaș), Ama-

în deschidere, de la ora 17,30, vor 
evolua echipele STEAUA și o SELEC
ȚIONATA DINAMO. Steliștii, după 
înapoierea din Bulgaria, au avut 
miercuri o zi de odihnă, după care 
și-au reluat, la baza sportivă, din 
bd. Ghencea. antrenamentele zilnice. 
Jocul cu selecționata Dinamo îl vor 
începe : Ilaidu-Sătmăreanu, Ciugarin, 
Negrea, Cristache, Naom, Vîgn, Pan- 
tea, Tăiaru, Iordinescu, Dumitriu III. 
Vor mai fi folosiți, probabil. Coman, 
Smarandache. Aelenei și Ion Con
stantin. In vederea acestei partide, 
selecționata Dinamo a susținut 
cursul săptămînii două jocuri 
omogenizare : marți, cu Sirena, și 
cu Electronica. Ieri dimineață, 
conducerea antrenorului Timar, 
namoviștii au efectuat o ultimă 
dință de pregătire. Iată formația pen
tru jocul cu Steaua : Andrei-Gașpar, 
Drăgan. Tomescu, Răutu, Haidu, Pe
tre Victor, Mihalache, Batacliu, Gun- 
giu, Libra.

Mîine, în ziua a doua a Cupei mu
nicipiului București, se vor întîlni 
învinșii între ei (ora 17,30) și învin
gătorii între ei (ora 19,30).

Reamintim cititorilor noștri că re
gulamentul acestei competiții prevede 
ca în caz de egalitate după 90 de mi
nute, echipa învingătoare să fie de
semnată prin executarea unor lovituri 
de la 11 metri.

namont, duci c»r», e«< doi antrenori 
vor fixa „11M« e» va Juca mtlna «vi 
echipa de tineret-rezerv» C.F.R. Cluj,

SPORT CLUB BACAU. Aseară, s-a 
înapoiat în țară echipa Sport Club, 
care a efectuat un turneu în U.R.S.S. 
In ultimul meci, disputat Ia Baku, în 
compania echipei Nefci, băcăuanii au 
terminat învingători cu scorul de 
2—1 (1—1). Pentru Sport Club au în
scris Sorin Avram (mln. 30) șl Dem- 
brovschi (min. 88), după ce fundașul 
Comănescu, printr-un autogol, des
chisese scorul în favoarea gazdelor.

A.S. ARMATA TG. MUREȘ. Reve
niți din turneul întreprins în Ungaria, 
fotbaliștii de la A.S.A. Tg. Mureș au 
susținut săptămîna aceasta două par
tide amicale: marți cu Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc, scor 3—0, Iar joi cu 
Gloria Bistrița, scor 5—1 (au marcat: 
Naghi (2), Boloni, Mureșan șl Hajnal).

Miine, la Tg. Mureș, se va disputa 
un meci de mare atracție. A.S.A. în- 
tîlnește pe cealaltă promovată în pri
ma divizie, Crișul Oradea. Antrenorul 
Tiberiu Bone intenționează să încea
pă partida cu următorul „11"! Soly- 
om — Sziilliisi, Toth, Ispir, Hajnal. 
Naglii. Biiliini, Lucaci, Mureșan, Fa- 
zecaș și Varodi.

JIUL. Fotbaliștii din Valea (Țiului 
se antrenează la Deva, întrucît la 
Petroșani se lucrează Ia regazonarea 
terenului.

Joi după-amiază, minerii au făcut 
un meci în familie: cu formația de 
„tineret-rezerve". Scor 3—1 (2—1), prin 
golurile marcate de Naidin, Libardi, 
Emil Georgescu și, respectiv, Talpai.

In partida cu U.T.A., care se va 
disputa miine pe stadionul din Eu
pen i, antrenorul Eugen lordache — 
rămas singur la Cîrma echipei prin 
plecarea (prin demisie) a lui V. Tîl- 
maciu — va trimite în teren urmă
torul „11“: Suciu — Al. Georgescu, 
Georgevici, Stoker, Popescu, Dodu, 
Urmeș, Peronescu, Emil Georgescu, 
Libardi. Naidin. Rezerve: Tonca, Tal- 

Marincan, Grigore, Cotormani,

BTclțoco, durea. Sandu «*t« acciden
tat (entorsă).

U.T.A. Arădenii «u Jucat miercuri 
p« teren propriu cu C.F.R. Cluj:scor 

(1—0). Toate cele 3 goluri au 
fost marcat» de Broșovschi, în ex
celentă dispoziție de Joc. Din formație 
a lipsit Pojonl care are o întindere 
Ia picior, de lai „amicalul* cu Mine
rul Baia Mare.

Duminică, U.T.A'. va întîlni la 
fcnpenl, în meci revanșă, pe Jiul’, în 
prima partidă, disputată Ia Arad 
în urmă cu două săptămînî, victoria 
a revenit elevilor îul N. Dumitrescu, 
ia scorul de 2—1.

Formația probabilă pentru meciul 
de mîine: Vidac (Gornea) — Birău, 
Bodrojan, Lereter, Popovicl, Petescu. 
Both (Calinin), Sima, Domîde, Broșov- 
schi, Kun II.

%■
Trei divizionare A se află în acest» 

zile peste hotare:
DINAMO BUCUREȘTI a evoluat în 

Spania și, după cum sîntem Informați, 
va mai susține aici încă un meci, în 
compania unei formații ce va fi sta
bilită azi de către organizatori.

STEAGUL ROȘU. Fotbaliștii brașo
veni sînt în Turcia și urmează ca 
mîine să Joace partida retur cu Al- 
tav Izmir, din Cupa balcanică inter- 
clubUri. Este cunoscut faptul că în 
primul meci, brașovenii au ieșit în
vingători cu Scorul de 3—0. Pentru 
mîine, antrenorul Proca vrea să folo
sească următorul ..11“: Adamache — 
Ivăncescu, Jenei, Olteanu, Rusu, 
caru, Iiadar. Necula, Ghergheii, 
nică (transferat de eurînd de la 
trom Brașov), Gyorfi.

F.C. ARGEȘ participă azi și

Pes- 
Fur- 
Mc-

F.C. ARGEȘ participă azi și mii
ne, în orașul Krusevac, din Iugosla
via, la un turneu ce se anunță destul 
de puternic, datorită prezenței cunos
cutelor echipe O.F.K. Beograd șl 
Vojvodina Novîsad. Tată programul 
de azi : F.C. Argeș — O.F.K. Beograd 
și Vojvodina — Selecționata orașului 
Krusevac. Miine, invingătoarele vor 
juca între ele. și învinsele între ele.

gindesc nu

LA ZI • LA ZI
ARBITRII MECIULUI ROMANIA - 

FINLANDA (tineret)
Meciul dintre selecționatele de tine

ret ale României și Finlandei, comînd 
pentru „Cupa Europei14, va fi condus 
de o brigadă de arbitri din Turcia, 
avîndu-î la centru pe Bagatir Hilmi, 
iar lâ linie pe N. Sedat și C. OzselcuR. 
Partida se va disputa în ziua de 22 
septembrie, la București.
PRIMUL MECI SUSȚINUT DE STEAUA 
IN „CUPA CUPELOR" VA FI CON

DUS DE ARBITRI TURCI
Pînă la această oră, Steaua nu știe 

cu cine va juca în primul tur al 
„Cupei Cupelor". In schimb, cunoaște 
brigada de arbitri care va conduce 
primul ei meci : Feliml Pazarci — la 
Centru, ajutat la linie de Nuri Gunes 
și Muzzafer Sarvan — toți din Turcia. 
Steaua va juca la 29 septembrie, în 
deplasare. Cu Snvingâtoarea înttfniril 
preliminare dintre echipele Hibernian 
La Valeria (Malta) Si Fram Reykjavik. 
NE VIZITEAZĂ ECHIPA NATIONAL*

A LIBANULUI

1971

2
F.(Galați) — la linie. 1

1,

B. 1

x
1

Fotbaliștii de la Politehnica Iași 
surprinși de fotoreporterul nostru 
la cîteva clipe după sosirea în Ca
pitală.

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL NR. 33
DIN 15 AUGUST

1, x, 
C.

ARBITRII ETAPEI INAUGURALE
La meciurile etapei inaugurale a 

campionatului diviziei naționale A 
au fost delegate următoarele bri
găzi de arbitri:

RAPID — U.T.A.: loan Rus — 
la centru, Iona Soos și Petru Va- 
moș — la linie (toți din Tg. Mu
reș) ;

S. C. BACAU — F. C. ARGEȘ : 
Gheorghe Limona ~ Ia centru, 
Martin Haimovici și Emil Martin — 
la linie (toți din București) ;

STEAGUL ROȘU — PETROLUL: 
Nicolae Petriceanu — la centru, 
Gheorghe Micloș și Gheorghe Mo- 
torga — la linie (toți din Bucu
rești) ;

C.F.R. CLUJ — DINAMO : Emil 
Viaiculescu — Ia centru. 
Moraru și loan Chiriță — 
(toți din Ploiești) ;

POLITEHNICA — „U“ 
Otto Anderco (Satu Mare)
centru, Vasile Catană (Cărei) 
Vladimir Trifu (Baia Mare) — la 
linie;

A.S.A. TG. MUREȘ — FARUL: 
Constantin Ghiță —■ la centru, Tra
ian Moarcăș și Pop Gavrilă — Ia 
linie (toți din Brașov) ;

CRIȘUL — JIUL: Vasile Topan

— Ia centru, Ion Constantinescu și 
Gheorghe Vereș — la linie (toti din 
Cluj) ;

STEAUA - UNIV. CRAIOVA : 
Mircea Rotaru (Iași) — la centru, 
Victor Buirnistruc (Iași) și Ion Tif- 
rea '

Mihai 
la linie

CLUJ :
— la 

și

START... GREȘIT
9

Se cunosc, mai de mult, arbitrii care vor conduce primele meciuri ale diviziei 
De asemenea, Colegiul central al arbitrilor ne-a adus la cunoștință

și numele celor care vor conduce in etapa Inaugurală a principalului campionat — 
divizia A.

Nu putem dealt să urăm succes in greaua tor misiune tuturor acestor arbitri 
„deschizători de pirttc" in noul campionat, înțelegîndn-le emoțiile, mal ales că mulți 
dintre el nu se numără printre cei mai experimentați- șt nu intră pe teren recoman
dați de o carte dd vizită concludentă.

Exprimlndu-ne aceste sentimente de simpatie, nu putem să nu spunem, totuși, 
că primele delegări ale Colegiului central al arbitrilor ne-au surprins, tocmai prin 
prezența masivă la aceste meciuri inaugurale, a unor arbitri încă neconsacrați, șl 
prin absența altor cavaleri al fluierului, cu o mal înaltă calificare, cu un mai mare 
prestigiu.

Pentru divizia B există, tntr-o măsură, explicația indisponibilității unui 
mare număr de arbitri, care vor trebui si participe la consfătuirea de mîine, din 
Capitală.

Dar, pentru duminica viitoare, la începerea campionatului diviziei A f E.vpri- 
mîndu-ne prețuirea și încrederea față de TOȚI arbitrii delegați, mărturisim însă că 
ne-am fi așteptat — și probabil, nu numai noi — ca momentul festiv, important, al 
deschiderii campionatului să fie marcat șl prin prezența în teren a primilor noștri 
arbitri, cel din lotul F.I.F.A. Aceștia, credem noi, trebuiau să arbitreze PRIMELE 
meciuri.

Șl-apol, în felul cum s-a pornit, se parc ei se va ajunge, pe nesimțite, din 
nou la sistemul rotației, în aparență echitabil, dar, în fond, așa cum s-a dovedit, nu 
totdeauna în concordanță cu interesele generale ale arbitrajului, ale fotbalului nostru.

Poiana — Progresul 
București
Metalul București — 
Galați
Metalul Tîrg. — Sportul 
studențesc
Știința Bacău — Portul 
Metalul Plopeni — S. N. 
Oltenița
Politehnica Gl. — • !• 
Ceahlăul

7. Chimia Rm. V. — C.F.R. 
Pașcani
Olimpia S.M. — C.F.R. 
Timișoara
Politehnica Tim. — C.S.M. 
Reșița
C.S.M. Sibiu 
putere Cv.
Gaz metan — Metalurgistul
Cugir
Chimia Făgăraș — Minerul 
B.M.
Vulturii Lugoj — Minerul 
Anina

8.

10.

11.

12.

13.

Electro-
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JUNIORII AU PLECAT

LA UPPSALA (SUEDIA)

La cea de a Vl-a ediție a cam
pionatelor mondiale de pentatlon 

modern pentru juniori, care se va 
desfășura la Uppsala (Suedia) între 
15 și 20 august, și-au anunțat par
ticiparea echipele reprezentative a 
15 țări : Austria, Australia. _ Bulga
ria, Danemarca, Elveția, Finlanda, 
Franța, R. F. a Germaniei, Italia, 
Polonia, România, Spania. Suedia, 
U.R.S.S. și Ungaria. ,

Prima ediție a acestor campio
nate mondiale a avut loc in anul 
1965, la Leipzig, și la ea au parti
cipat 9 țări, dintre care numai 5 cu 
echipe complete.

•Reprezentativa de pentatlon mo
dern a țării noastre s-a prezentat la 
startul acestei competiții pentru 
prima dată în anul 1969 (la cea do a 
IV-a ediție), reușind — de la înce
put — se numere printre forma
țiile din grupa a doua valorică.

Astfel, dacă la individual, în 1969, 
COsmescu a ocupat numai locul 

15, Spîrlea — 23 și Moraru — 25. 
în schimb, echipa s-a clasat pe lo
cul 6, doar la o diferență de 1 
de puncte de locul 4. Anul trecut, 
la Fontainebleau (Franța) pentatlo- 
niștii noștri juniori au făcut — la 
individual — un pas înainte, Cos- 
mescu reușind șă intre între primit 
zece (locul 8 și la mai puțin de 300 
de puncte de medalia de bronz), iar 
Spîrlea să se claseze al 15-lea. Un 
progres s-a realizat și în întrecerea 
pe echipe. în care pentatloniștii ro
mâni au ocupat locul 5, la numai 
700 n de locul 3.

Cifrele sînt semnificative. La a- 
ceste două confruntări mondiale, 
ocuparea locului 6 și, respectiv, 5 
in clasamentul general pe națiuni 
atestă că pentatloniștii noștri au 
luat un start bun, în ciuda . unui 
stagiu de pregătire și competițional 
destul de redus fată de cerințele 
impuse de practicarea acestui sport.

Ce va fi la Uppsala 7 Pentru 
focurile I și II se întrec și de data 
peeasta puternicele echipe ale Un- 
fiUMei (de trei ori câștigătoare) și 
U.R.S.S. (de două ori învingătoare). 
Pentru locurile III-IV, lupta se va

da în principal între echipele care 
și în anii trecuți au ocupat aceste 
locuri, respectiv Franța, Bulgaria, 
România și Suedia (ultima benefi
ciind șl de avantajul de a fi țara 
organiz.atoare).

Echipa noastră, formată din doi 
„veterani” — Marian CosmeScu ^și 
Dumitru Spîrlea — și un „începă
tor”, A. Covaci (care a trecut cu 
succes examenele de selecție), s-a 
pregătit cu atenție în vederea marii 
competiții care va începe cu proba 
de călărie în ziua de. 17 august și 
speră într-o comportare superioară 
față de edițiile anterioare, respectiv 
să urce în clasamentele individuale 
cit și în cel pe echipe.

Echipa națională a Libanului va în
treprinde. în perioada 16—27 august, 
un turneu de cîteva Jocuri în țara 
noastră.

Pentatlonistul Albert Covaci pe 
calul Trubadurprof, loan MUREȘAN

La Ploiești: PRIMUL TURNEU INTERNAȚIONAL

DE JUNIORI
Intre 17 și 29 august, sala Petrolul 

din Ploiești va găzdui primul turneu 
internațional de șah pentru juniori al 
României.

La ediția Inaugurală a competiției, 
căreia îl dorim o existență lungă și 
fructuoasă, vor lua parte 12 tineri jucă
tori. Sub culorile țării ndastre vor con
cura : maestrul sportului Aurel Urzică, 
proaspătul campion național de juniori 
Horia Astman, secundul său în turneul 
de la Cluj, Horia Prundeanu, lulius Ar
mas și Victor Vladone (fiul fostului 
campion de tenis de masă V. Vladone).

Este posibilă, de asemenea, participa
rea juniorului ploieștean, C. Stoicescu.

Alături de el se vor afla pe tabela de 
concurs : Knaak (R.D.G.), Biichenthal 
(R.F.G.), Redlicli (Polonia), Jablonecki 
(Cehoslovacia) precum și reprezentanți 
din Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia și Gre
cia, al căror nume nu ne-a fost încă 
anunțat, ,

AL ROMÂNIEI
UN INTERESANT TURNEU 

LA IAȘI

în organizarea clubului sportiv Medi
cina Iași a avut loc. recent, un intere
sant turneu cu participarea cîtorva pu
ternici maeștri, Victoria l-a revenit lo
calnicului V. Vaisman, care a totalizat 
10 puncte din 13 posibile. Au urmat în 
clasament : S. Neanlțu 91’, A. Macovel 
și C. Botez 9, E. Nacht Ș‘/2, O. Pușcașu 
8, P. Voiculescu 7 etc.

CHIMISTUL BAIA MARE
A PROMOVAT ÎN DIVIZIA B
I,a Baia Mare a avut loc meciul de 

baraj pentru promovarea în divizia B a 
campionatului național pe echipe intre 
Chimistul din localitate și Olimpia Ora
dea. Obținînd victoria cu scorul de 5—2 
(după ce cîștlgaseră cu 6—1 meciul de ia 
Zalău, cu Voința) băimărenii sînt vir
tual promovați în grupa secundă a cam
pionatului țării.

La baza sportivă 

universitară 

de la Lacul Tei
Dacă într-una din aceste dimineți de 

vară reușești să «capi de aglomerația 
de Ia porți, ție, fericit posesor al 
uhei legitimații de student, ți se 
deschide înainte, — cu tot cortegiul 
ei de răcori și... feste jucate caniculei. 
— Baza sportivă universitarii de la 
Lacul Tei. Te întîmplnă peluzele de 
iarbă, rondurile de flori de curfnil 
udate, adăpostul umbrelelor multico
lore și, în sfîrșît, — ascunsă sub per
deaua de copaci — oglinda plină de 
promisiuni a lacului. Dar, o dată po
tolită setea de înot, mingile de Volei 
sau de baschet, care apar periodic din 
spatele tufișurilor de trandafiri sau al 
viței sălbatice, ardoarea unul meci de 
fotbal, racheta de tenis sau mina în
cleștată nervos pe paleta de ping-pong 
te îmbie la mișcare. Șl intri, sfidînd 
focul de deasupra capului, în vălmă
șagul mișcător de trupuri tinere și 
bronzate de soare. Pentru cel puțin 
o oră uiți și de căldură și de grijile 
cotidiene.

Aceasta este impresia generală, cu 
siguranță împărtășită de flecare din 
miile de studenți — invitații zilnici ai 
bazei. Scopul pe care-I are în Vedere 
conducerea ștrandului este, așadar, din 
plin realizat : a asigura studenților 
condiții cit mai bune de odihnă pentru 
reînceperea, cu toate forțele, a cursu
rilor universitare, și a răspunde la 
toate exigențele amatorilor de sport.

Am dorit să pătrundem șl mal 
adine în realitatea acestui veritabil 
punct de rezistență al vacanței, de 
avantajele căruia se buctlră deseori și 
vizitatorii din provincie sau din stră
inătate. Ne apropiem de hangarul cu 
ambarcațiuni, excelent dotat șl îngri
jit, și nu putem decît să-i felicităm 
pe cel care-1 an în grijă. Dar, cu 
maro mirare Constatăm că nu există 
nici un instructor de canotaj care să se 
ocupe de inițierea tinerilor în tainele 
sportului du padeie și pagaie. Este o 
anomalie care constrastează puternic 
cu tot ceea ce S-a realizat. Din această 
cauză, acum, multe ambarcațiuni au 
rămas „pe butuci", în hangar, in loc 
să mîngîie luciul apei din lacul Teiu
lui.

— Și ar mai fi ceva — ne spuile tov. 
Grigore Popa, directorul adjunct al co
mandamentului taberei de Vară, Soli
citările tinerilor cresc și, în momentul 
de față, suprafețele destinate practi
cării diferitelor sporturi devin neîndes
tulătoare. In aceste condiții, atit 
U.G.S.R. (sub tutela căruia se află și 
asociațiile sportiv» din institutele de 
învățimint superior), cit și Ministerul 
invățămîntului ar trebui să procedeze 
ta construcția unor noi terenuri, în- 
trucît există amplasamente în perime. 
irul bazei.

SPORTUL CONTRA... CANICULEI
Tntr-adevăr, aglomerația de pe tere

nurile existente este mare și ea nu 
demonstrează altceva decît dorința stu
denților de a practica sportul. în aceste 
condiții, trebuie să facem tot posibilul 
pentru a le satisface și aceste pasiuni !

...Ne strecurăm printre îndrăgostițil 
soarelui, printre cearșafurile întinse pe 
nisip — ca la mare — sad pe iarbă. 
Peste tot întâlnim buna dispoziție, glu
mele șl voioșia celor care, de acum 
„încinși" In jocul cu o minge de fot
bal sau de baschet, se îndreaptă în 
grupuri spre locurile special amenajate. 
Ne dăm seama că foarte mulți se 
cunosc între ei — sînt doar obișnuițl 
al ștrandului ! Ne apropiem si noi.

— Nici n-aș putea concepe o vacanță 
fără să mă duc la „Studențesc" — 
aflăm de la Ton Lazăr de la A.S.E. 
Aiej pot să-ml satisfac absolut orice 
dorință : de la a face sport pină Ia

a dansa în timpul serii, de Ia a dis
cuta în cadrul întîlnlrilor cu diferite 
personalități invitate la noi pilii la a 
juca șah, table sau șubah pe un 
CI-Co cu prietenii.

Este amabil șl ne invită prietenos la 
o partidă de tenis — pasiunea Iui 
dintotdeauna. Și, așa cum simțisem la 
un moment dat- trecerea zilei, ne tre
zim acum cu soarele — ostenit în 
propria lui arșiță — lăsîndu-se în 
spatele plopilor. GUpUrile de băieți și 
fete se îndreaptă spre ieșire. Pleacă, 
dar ntt pentru multă vreme. Se Vor 
întoarce, fie în aceeași seară. — pen
tru activitățile cultural-distradtlve în
scrise într-un bogat program — fie 
a doua zi, în mașina 33 sau în trolei
buzul 90. în drumul spre baza lor de 
pe malul drept al lacului Tei.

Radu TIMOFTE

DUMINICĂ, START

ÎN CAMPIONATUL

DIVIZIEI B!
Duminică începe campionatul de fot

bal, divizia B — ediția ’71—72.
în programele concursului Pronosport 

întîlnim din nou cunoscutele nume «ie 
echipelor din eșalonul doi al fotbalului 

- Concursul de duminică 15 
cuprinde partidele cele mai 

care not a- 
Și deci multe

„Cupa Diana" in organizarea C.M.E.F.S. București și a ziarului SPORTUL

TIRUL CU ARCUL - UN SPORT PASIONANT
L-t capătul tramvaiului 3, vizavi de 

stadionul Clubului Steaua, se află 
citeva din marile întreprinderi ale 
Industriei ușoare din sectorul 6 al 
Capitalei : Țesătoria Relon-Panduri, 
Tricodava. Fabrica de stofe pentru 
mobilă, Fabrica de nasturi. în aces
te patru unități sînt angrenate — în 
activitate productivă — aproape 10 000 
de femei. Motiv pentru care centrul 
de inițiere la tir cu arcul a fost 
amplasat în inima acestei platforme 
industriale. Joi, după terminarea o- 
relor de muncă din schimbul A, pe 
poligonul din curtea Fabricii de nas
turi, s-au adunat, exact la ora 15, 
viitoarele competitoare la tir cu arcul, 
disciplină care figurează în programul 
„Cupei Diana”. Discutăm cu profe
sorul Vladimir Perceac, instructorul 
celor 43 de sportive :

— Se observă destulă precizie la 
elevele dv. în niînuirea arcului și 
săgeților. Ați lucrat mult pînă le-ați 
adus în acest stadiu 7

— Primele două ore din cadrul 
programului de instruire le-am efec
tuat în ziua de 9 august. Aceasta, ar 
fi, deci, a doua lecție. Precizia de 
care vorbiți este reală și eu o explic 
prin aceea că acestor tinere le place 
sportul în general și tirul cu arcul 
In special..,

Intervine în discuție Eugenia Gaw- 
luk, lucrătoare la rampa de control 
a țesăturilor crude, locțiitoarea se
cretarului Comitetului U.T.C. (Fabrica 
de stofe pentru mobilă) :

— Eu și citeva colege de-ale mele 
am îndrăgit acest sport. De aceea, 
să nu vă surprindă dacă nu peste 
mult timp vom înființa și o secție 
în cadrul asociației noastre. De altfel, 
vreau Să vă spun că în totalitate 
„Cupa Diana” a fost bine primită 
în întreprinderea noastră.

De aceeași părere au fost și mun
citoarele Elena Florea. Elena Mihăi- 
lescu, Elena Marin. Geta Doboș șl 
Mariana Voicu (Ultima de la Trico
dava).

în mod. cert centrul de inițiere Ia 
tir cu arcul al sectorului 6 este cel 
mai bine amenajat. După cum aflăm 
de la toV. Petre Dutlescu. vicepreșe
dinte al C.S.F.S. al sectorului, la a- 
ceasta și-au adus o substanțială con
tribuție ing. Ion Gheorghiu, directo
rul Fabricii de nasturi. Mircea Du
mitrescu. ing. șef, Elena Georgescu, 
președinta Comitetului sindicatului și 
Constantin Tălpescu, secretarul orga
nizației P.C.R. a serviciului mecanic 
șef.

Ion GAVRILESCU

romfinese. 
august 
echilibrate din divizia b, 
duce multe neprevăzute 
surprize.

Astăzi, este ultima zi 
puteți depune buletinele 
cursul Pronosport de duminică 15 august 1971.
• Publicăm din vreme 

concursului Pronosport de 
22 august a.e. : I. Rapid — i_ 
H : Steaua — Universitatea 
III 7 S.C. Bacău — F.C. 
Steagul roșu — Petrolul ;

ci nd vă mal 
oentru eon-

programul 
duminică 

U.T. Arad : 
Craiova : 

Argeș : TV : 
. _ , \r ; C.F ti

Cluj — binamo Buc. : viPolitehnică 
— șU" Cluj : VII : A.S.A. Tg. Mures 
T_E,aful : VItI : Crișul — Jiul : IX : C F.R. Pașcani — poli. Galați : X : Por- 
tul — Metalul București : xi : C.F.R. 
Arad *— Poli Timisoara ; XII : C S.M 
Reșița - C.S.M. Sibiu : XIII : Electro- 
putere — Olimpia Oradea.
.Deoarece în urma unei hotăriri ulte

rioare întocmirii programului concursu
lui Pronosport nr. 34. etapa din au
gust a.e.. partida Raoid — U.T. Arerf 
se va disputa simbătă 21 august 197! 
deci înainte de punerea în securitate 
a Buletinelor concursului, conform ar
ticolului 31 din regulament., meciul va 
fi anulat, toate variantele urmând ‘ă 
pi imească pronostic exact la acest meci.
„AI'L tcat0 agențiile LOTO—PRONO
SPORT din întreaga țară găsiți bro
șura „Programul campionatului de fot
bal, ediția 1971—72“.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 13 AUGUST 1971
FOND GENERAL DE PREMII: 1.158 749 

Iei din care 203.419 Iei report.
EXTRAGEREA I : 30 46 3 71 50 67 23 7 76.
Fond de premii : 599.914 Iei 

139.524 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA a Il-a : 9 62 

72 84.

din care
60 42 45

Fond de premii : 538.835 lei din ca’-e 
G4.09.3 lei report cat. A.

Flata premiilor va începe în Cabltall 
de la 21 august pînă la 27 sepiembrioj 
în țară de la 24 august pînă la 27 sep
tembrie 1971 inclusiv.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT



CAMPIONATELE EUROPENE FEMININE DE CANOTAJ
CAMPIONATELE

ZIUA SCURTA A RECALIFICĂRILOR EUROPENE

OE ATLETISM
COPENHAGA, 13 (prin telefon, de 

Io trimisul nostru special).
Reuniunea secundă a Campionatelor 

europene feminine de canotaj a fost 
rezervată întrecerilor din cadrul re
calificărilor. Reprezentantele 
noastre, calificate în finală 
frumoasele victorii obținute joi în 
cursele din serii, au avut zi de an
trenament în vederea marilor con
fruntări de duminică. Este vorba de 
schitul de 4J-1 vîsle (Ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, Doina 
Bardaș 4- Ștefania Borisov), echipa
jul favorit nr. 1 al acestei probe, de 
schitul de 44-1 rame (Doina Bălașa, 
Marioara Sîngeorzan, Elena Necula, 
Teodora Untaru + Rodica Iordache) 
ambarcație cu mari șanse de a ocupa 
un loc pe podiumul de premiere do 
la Bagsvaerd, de schitul de. simplu

tftrii 
după

condug de 
ciștigătoare 

(sfîrșit, do barca de 8 4-1 formată din 
Ecaterina Traneioveanu, Viorica Lin
eara. Elena Oprea, Elena Nicolae, 
Florica Petal, Cristei Wiener, Mari
oara Constantin, Elena Gavliuc + 
Agneta Sieburg.

Concursul din această zi. a doua, 
a durat doar o oră și 30 de minute. 
Primele echipaje care s-au aliniat au 
fost cele din proba de 4-j-l rame. 
In manșa I a acestei dispute, vic
torioase au ieșit schifi stele din R. F. 
a Gertnaniei cu 3:37,48, urmate de 
canotoarele din Bulgaria (3:42,02) si 
Polonia (3:43,47). Seria a doua 
44-1 rame a fost cîștigată de sporti
vele din R. D. Germană în 3:49,58.
Pe locurile următoare, Olanda 

(3:42,10) și Danemarca (3:46,72). Așa-

tinăra 
a unei

Gabriela Toader, 
puternice serii, în

d e

C. E. de natafie juniori

ANCA GROZA-LOCUL V LA 100 m DELFIN
ROTTERDAM 13 (prin telefon). 

Au început întrecerile celei de a 
treia ediții a campionatelor europe
ne de înot și sărituri pentru ju
niori. Cei trei reprezentanți ai țării 
noastre au avut comportări meri
torii în prima zi, calificîndu-se cu 
toții în finale. Anca Groza s-a cla
sat pe locul doi în seria a II-a de 
100 nl delfin cu 69,5, după suedeza 
Eva Andersson (69,2), Dietmar 
Wetterneck a cîștigat seria sa de 
200 m mixt în 2:23,6, iar Sorana 
Prelipceanu s-a calificat în finală 
la platformă (unde nu este specia
listă).

După-amiază, cea mal bună com
portare a avut-o Anca Groza, care 
a încheiat cursa finală de 100 m 
delfin pe locul V cu aceeași per
formanță (69,5). Reșițeanul Wetter
neck s-a clasat pe locul VI, cu un 
timp mai slab ca în serii (2:25,9), 
iar Sorana Prelipceanu a terminat 
pe locul XII. Rezultate tehnice ;

100 m delfin (f) : 1. ANCKE
RIJNDERS (Olanda) 65,8, 2. Rose
marie Kother (Olanda) 68,3, 3. Eva 
Andersson (Suedia) 68,7, 4. Donă-

tella Talpo (Italia) 69,2 (record),
5. Anca Groza (România) 69,5, 6. 
Jean Anne Jeavons (M. Brit.) 70,9 ;
100 m delfin (m) : A. HARGlTAY 
(Ung.) 58,7, 2. Appel (RDG) 58,9,
3. Ehlert (RDG) 61,2, 4. Pijper (O- 
leridaj 61,2, ' 5. Calabuig (Franța)
63,5, 6. Kube (RFG) 63,6 ; 200 m
mixt (m); 1. HARGlTAY (Ung.)
2:14,1, 2. Verasszto (Ung.) 2:20,5, 3. 
Kalkbrenner (RDG) 2:23,0, 4. Meier 
(RDG) 2:24,8, 5. Fedorovici (URSS) 
2:25,4, 6. D. Wetterneck (România) 
2:25,9 ; 200 m mixt’(f): 1. CORNE
LIA ENDER (RDG) 2:31,6, 2. Denise 
Banks (M. Brit.) 2:32,5, 3. Brigitte
Mertz (RDG) 2:32,7, 4. Natalia Po
pova (URSS) 2:34,3, 5. Jozien El- 

• zeț'mann (Olanda) 2:34,8, 6. Jeanette
Petersson (Suedia) 2.37,7 ; Platfor
mă, (f): 1. ULRIKA K.NAPE (Sue
dia) 243,23 p, 2. Petra Tunger 
(RDG) 224,70 p, 3. Bewerley Wil
liams (M. Brit.) 217,65 p... 12. So
rana Prelipceanu (România) 135,99 
p ; Trambulină (m): 1. N. STAI- 
KOVIC (Austria) 254,58 p, 2. D. Am- 
bartomian (URSS) 247,11 p, 3. S. 
Sandiev (U.R.S.S.) 240,75 p.

dar, in finala de duminică a probei 
do 44-1 rame vor participa : Româ
nia, U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Bulgaria, R. D, Germană și Olanda.

Cei prezenți au urmărit, în con
tinuare, cursele de simplu. întreceri 
extrem de disputate, încheiate cu 
unele surprize. Astfel. în prima manșă 
a acestei probe, pe primul loe s-a 
clasat, la capătul unei evoluții meri
torii, Anick Antoine (Franța) cu 
3:55,04, înaintea olandezei Ingrid 
Diisseldorp (3:59,52) și Renate Sika 
(Austria), care a realizat 4:02,36. Sur
priza zilei a înregistrat-o (in seria 
a doua a acestei probe) Edith Bău- 
mann (R. F. a Germaniei) învingă
toare pe ultima parte a întrecerii cu 
3:57,60. Ea a depășit în final pe da
neza Anelize Larsen (3:58,44), precum 
și pe sportiva sovietică Vera Fedoro
va’ (3:58,62), care pînă la jumătatea 
cursei a condus plutonul cu aproape 
trei lungimi de barcă. Finaliste : 
Gabriela Toader (România), Anita 
Kuhke (R.D.G.), Anick Antoine 
(Franța), Ingrid Diisseldorp (Olanda), 
Edith Bauman (R. F. a Germaniei) și 
Anelize Larsen (Danemarca).

Foarte interesantă, a fost și disputa 
din cadrul probei de 44-1 vîsle. Re
zultate: seria I; 1. U.R.S.S., 3:25,78,
2. R. F. a Germaniei 3:26,56. 3. Dane
marca 3:32,41 ; seria a II-a : 1. Fran
ța 3:31,02, 2. R.D. Germană 3:32,00,
3. Olanda 3:36,65 ; finaliste : România, 
Bulgaria, U.R.S:S., R. F. a Germaniei,Bulgaria, U.R.S.S.’, R. F. a 
Franța, R. D. Germană.

Astăzi, organizatorii au 
semifinalele la proba de 
blu vîsle.

programat 
schit du-

Vasiie TOFAN

PROGRESUL BUCUREȘTI 
NEÎNVINSĂ ÎN TURNEUL
FINAL DE POLO JUNIORI

După etapa 
București este 
învinsă în turneul final 
juniori atacind titlul 
oană. Ieri s-au înregistrat 
țațele : Progresul-Voința Cluj 11— 
(4—0, 3—0,'2—0, 1—2). C.S.S. Buc. 
Politehnica Cluj 8—0 (2—0, 3—0,
1— 0, 2—0), Șc. sp. 2—Vagonul Arad 
8—1 (3—0. 2—0, 0—0, 3—1). Joi 
seara s-a disputat partida Progre- 
sul-Sc. sp. 1 8—1 (2—0, 1—0, 3—1,
2— 0). (C.V.).

a V-a, 
singura

Progresul 
echipă ne- 

de polo ' 
de campi- 

rezul- 
.0

C.E. DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

PALSHERM — R. MARTIN (R.F. 
a Germaniei) 1:47,3.

în sfîrșît, pe o schimbare favo
rabilă de timp, se dă startul în se
riile probei de K 4 — 500 m (B), 
una dintre cele mai spectaculoase 
întreceri cuprinse în programul 
campionatelor europene. Prima 
cursă a revenit echipajului R. D. 
Germane cu 1:31,4.

Firește, așteptam cu mare in
teres întrecerea următoare, la care 
printre- cele 6 echipaje se află. și 
cel al sportivilor români Simion 
Chirilă, ' Vasiie Dîba, Ion Ivanov 
și Policarp Malihin. Juniorii ro
mâni au" confirmat întru totul aș
teptările, oferind o cursă excelen
tă și cîștigînd primul loc într-un 
finiș impresionant. Clasamentul 
cursei arată astfel : 1. ROMÂNIA. 
1:32,0, 2. R. F. a Germanici 1:34,1. 
3. Polonia 1:34,8.

Ultimele întreceri din reuniunea 
de dimineață 
K1 — 500 m 
seria a doua, 
detașat clar

s-au disputat la 
(fete). Concurînd în 
MARIA. IVANOV s-a 
pe ultima parte a

PROGRAMUL ZILE!
în- 

semifinale Ia urmă-
De la ora 9 Ia 12,00 

treceri 
toarele probe: caiac 500 m. 
(B), K 2 — 500 m (B), K4 — 
500 ni. (B), K 1 500 
K 2 500 m. (F). CI —

m (F),
500 m.

cu 2:10,4,
Și

cursei și a cîștigat proba 
urmată de Erzsebei (Ungaria) 
Gericke (R. F. a Germaniei) care 
au realizat 2:13.3 si, respectiv, 
2:15,4.

După-amiază, programul n-a 
prins decît patru curse, de 
licăre, la caiac

cu- 
rccali- 

1—500 m și caiac

2—500 m, la care, după performanțele 
realizate dimineața, sportivii noștri 
n-au mai trebuit să participe, Priiej, 
așadar, de a schița bilanțul curselor 
de ieri.

Tn cele 6 probe, toți caiaciștii și ca- 
noiștii români au obținut calificarea. 
Rezultatul poate fi apreciat ca exce
lent, mai ales dacă avem în vedere 
că ei au cîștigat toate seriile de ieri 
dimineața. Este un debut remarcabil, 
care îndreptățește speranța în obți
nerea unor victorii de prestigiu în fi
nalele acestei ediții a campionatelor 
europene.

Iată, la această oră, situația echi
pajelor noastre:

Simbătă,. în semifinale, vor concura 
echipajele de caiac 1 .și caiac 2—500 
m băieți. La caiac 4—500 m băieți, la 
caiac 1—500 m fete, caiac 2—500 m 
fete și canoe 1—500 m, juniorii români 
au cîștigat calificarea pentru finale, 
iar la canoe 2—500 m, caiac 4—500 m 
fete și canoe '6 -[-1—500 m se vor 
desfășura direct finalele.

După evoluția cje pînă acum, sînt 
șanse ca duminică toate echipajele 
românești să fie prezente la startul 
celor 9 finale.

Final de întrecere in proba de K 2 500 m cîștigată lejer de echipajul nostru formal din Fedosia Nichiforov
și Maria Cosma. Foto : N. DRAGOȘ

APARTHEIDUL Șl OLIMPIADA

KULTURA FIXYCXNA

Sub semnătura Iui E. Pudelkevicz, 
revista poloneză ..KULTURA FTZ1C- 
ZNA-* publică un amplu articol refe
ritor la problema rasismului practicat 
<le organismele sportive ale Republicii 
Sud-Africane și Rhodeziei. . Redăm 
mai jos cîteva pasaje semnificative :

Problema participării sportivilor din 
Republica Sud-Africană și a Rhode- 
ziei la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen, nu și-a găsit încă o rezolvare 
definitivă. Aflate sub regimul discri
minator al apartheidului, populațiile 
de culoare din aceste țări, deși alcă
tuiesc o majoritate absolută sub as
pectul etnic, sînt lipsite de dreptul 
de a-și alege o reprezentare politica 
pe măsura ponderii lor. în ciuda pro
testelor pe scară mondială și a nu- 
meroasel.or rezoluții O.N.U., situația 
se menține neschimbata, fapt care a 
determinat o serie de țări să ia ma
suri de boicot față de cele două state, 
în diverse domenii printre care și

cel sportiv. Anumite măsuri au fost 
luate,și de o serie de federații spor
tive internaționale, măsuri pe care le 
reamintim în cele ce urmează.

• Atletism : problema se află în 
studiu.

« Baschet : interzicerea participării 
la campionatele mondiale.

• Box : excluderea federației R.S.A. 
din federația internațională, din anul 
1968.

• Ciclism : interzicerea participării 
la campionatele mondiale.

• Gimnastică : interzicerea partici
pării la campionatele mondiale din 
1970.

• Judo : excluderea federației R.S.A. 
din federația internațională, din anul 
1968.

• Volei : interzicerea participării 
la campionatele mondiale din 1970.

• Fotbal : excluderea din F.I.F.A., 
în 1964.

• Pentatlon : interzicerea partici
pării la campionatele mondiale.

• Tenis de masă : excluderea or
ganizațiilor sportivilor albi din R.S.A. 
din federația internațională.

Cc&etii&cuu.cnoPT
Ziarul „SOVIETSKI SPORT", b- 

eupindu-se de cea de a doua pro
moție de absolvenți ai secției de 
șah a Institutului de cultură fizică 
din Moscova scrie următoarele in 
legătură cu motivele care au dus la 
crearea acesteia :

.,... De mai bine de un sfert de 
veac, școala sovietică de șah ocupă 
o poziție dominantă în lume. Numai 
că în ultimii ani ne-a fost din ce 
in ce mai greu să respingem asal
turile asupra pozițiilor noastre. 
Chiar la campionatul mondial pe 
echipe, unde pînă nu de mult marii 
maeștri sovietici își dominau cu 
ușurință adversarii, succesul se obți
ne acum cu prețul unor mari efor
turi. Echipele Ungariei, Cehoslova
ciei și Iugoslaviei se apropie strîns

DE LA HELSINKI

REN ATE STECHER (R.D.G.) Șl VALERI BORZOV (U.R.S.S.)
(Urmare din pag. 1)

votzky (Ung.) 71,53; Theimer (RDG) 
71,44; Eckschmidt (Ung-) 69,96; Bondar- 
cluk (URSS) 69,42; Hmelevaki (URSS) 
63,32; Sachse (RDG) 63,24; lOira (URSS) 
67,90 și alți 5 aruncători.

Greutat» (b), finală s 1 BRIESENICK 
(RDG) 21,08 m — record european, 2. 
Rothenburg (RDG) 20,47 m, 3, Komar 
(Pol.) 20,04 m, 4. Vâfju (Ung.) 19.99 m,

5. Voiiiin (URSS) 19,31 m, 6, Plunge 
(URSS) 19,61 m.

400 m (b), finală : 1. JENKINS (M. 
Brit.) 45,5. 2. Flasconaro (Italta) 45.5, 3. 
Wemer (Pol.) 45.6, 4. Kukkoaho (Fini.) 
45,7, 5. Jordan (RFG) 46,0, 6. Kdhler 
(RFG) 46.1.

3000 m obstacole. în seria a doua, Gli. 
Cefan (Romania) nu e-a calificat pen
tru finală, ocupînd locul 7 cu timpul 
de 8:44,4.

SI-AU DUBLAT VICTORIILE
J

lor mele adversare Cornelia Popes
cu și Barbara Inkpen. Nu regret că 
am eșuat în tentativa de a egala 
recordul mondial al lolandei Balaș, 
în bucuria pe care am încercat-o 
prin obținerea titlului de campioa-

nă europeană n-am putut să mâ 
concentrez suficient. Eram de alt
fel și obosită. Cred că voi reuși în- 
tr-o bună zi să dobor recordul lo
landei Balaș, performanță care ar 
constitui un apogeu".

CORNELIA POPESCU -AROINT DIN 10 SĂRITURI
îmi vine greu să găsesc noi super

lative pentru această fantastică probă 
de săritură in înălțime, chiar și acum, 
ia multe ore după prima încercare. 
Foarte aproape de miezul nopții 
după 5 ceasuri de încordată urmărire 
a întrecerii, oamenii părăseau zgri
buliți tribunele stadionului olimpic 
după o zi, în care mercurul termo- 
metrului nu a urcat mai mult de 16 
grade, iar umiditatea a fost de 90—93 
la sută. 27 de concurente, cu stan
dardul de 1,73 m îndeplinit, au por
nit în cursă. La 1,65 m se pierduse

rentă. Apoi, 
seră în fața 
iar la 1.78

CLASAMENTUL PE MEDALII
1. R.D.G. 8 î 5
2. U.R.S.S. 7 2 3
3. Anglia 1 2 3

Polonia 10 5
5. Finlanda 1 (♦ 0

Franța 10 0
Iugoslavia 1 0 0
Austria .10 0

9. R.F.G. 0 6 3
10. Suedia 0 3 i>
11. Italia 0 11
12. ROMANIA o i o

Ungaria 0 10
14. Grecia • 0 1

doar pna, la 1,70 m — încă' o concu-
la 1,75 ,m mai rămăse- 

ștachetei 17 sportive, 
(unde dispăruseră mari 

favorita ca Lazareva,. Gavrilova. Ciul- 
kova — toate din U.R.S.S., Proskova, 
Karbanova din Cehoslovacia) — 10 
concurente. La 1,81 m, se mai aflau 
în luptă 6 atlete, (ă ieșit și iugoslava 
Hrepevnik), Ia 1,83 m — cinci, iar la
l, 85 m — cele trei medaliate.

Reprezentanta noastră Cornelia Po
pescu, singura care a obținut o me
dalie pînă la această oră. a luptat cu 
o dirzenie formidabilă. Ea a trecut 
din prima încercare la 1,65 m, 1,70
m, 1,75 m și 1,78 m. La 1,81 m însă^ 
ea ne-a dat mari emoții, reușind să 
lase ștacheta pe suporți doar la a 
3-a săritură. La 1,83 m a trecut din 
a doua, iar la 1,85 m din prima ; 
deci, în total 10 sărituri pentru o me
dalie de argint. Marea revelație^, 
concursului a fost 
bara Inkpen, o altă 
ului, care cu 1,85 m

3 
englezoaica Bar- 
adeptă a „flop”- 
a stabilit un nou

ILONA GUSENBAUER

reeprd britanic. în sfîrșît, un alt a- 
mănunt : la Înălțimea de 1,83 m, sin
gura care a trecut din prima a fost 
Rita Schmidt (R.D.G.) ; aceasta, avea 
să fie însă ultima ei săritură reu
șită.

O desfășurare de-a dreptul drama
tică a avut și întrecerea discobolelor. 
Mai intii trebuie subliniat faptul că 
noua campioană a continentului și 
recordmană mondială, sovietica Faina 
Melnik, nu a realizat miercuri nici' 
măcar standardul de calificare (55,00 
m), fiind admisă în finală (cu o arun
care de 54,58 m) printre ultimele 5 
sportive, care au avut. în ordine, 
cele mai bune încercări. Iar în finală, 
după ce la prima încercare a realizat 
60,50 m, a depășit de ' 
la aruncarea ultimă 
noul record mondial 
vest-germana Liesel 
avut în finală 'doar 
reușite : 61,68 m din 
care (cu care a condus pinăz la în- 
cercarea-record a lui Melnik) și 60.68 
m în ultima. Reprezentanța noastră 
Argentina Menis, cu 59,04 m din pri
ma aruncare, a avut medalia de 
bronz în buzunar pînă la ultima serie, 
cînd a fost depășită Și de sovietica 
Muravieva (59.48 m). Meritorie este 
comportarea Olimpiei Cataramă (57,22 
m), care a lăsat in urmă adversare 
de mare valoare. în sfîrșiț, datorăm 
cititorilor și o explicație asupra mo
destei performanțe a Liei Manojiu. 
Dar, să dăm mai bine euvintul cam
pioanei olimpice : „Realmente, nu știu 
ce s-a întîmplat. La încălzire, toate 
aruncările au trecut linia de 55 de 
metri. Mai mult, după ce am fost 
eliminată.. am trecut alături pe tere
nul de antrenament și am aruncat 
de 40 de ori, de fiecare dată între 
55 și 59 de metri. Pur și simplu nu 
știu ce să mai cred... Așa mi s-a 
întîmplat la campionatele europen» 
din 1962 și în 1966...“

O impresie deosebită, din rîndurile 
învingătorilor din cea de-a treia zi 
de întreceri, au produs francezul 
Nallet (400 m g)’ și sovieticul Arzanov 
(800 im), atleți de mare valoare. în ■ 
schimb, succesul Verei Nikolici (800 
m) a fost puțin umbrit de stupida 
busculadă care a entreiiat pe Falck 
(R.F.G.) și Hoffmeister (R.D.G.)

„Doborîrea

recordului lolandei Balaș
Agenția „France Presse11 comen

tează : ,,în timp ce Ilona Gusen
bauer utilizează „ruloul ventral", 
secundantele sale. Cornelia Popes
cu și Barbara Inkpen au folosit, 
nu fără efect, faimosul „Fossbury- 
flop“, consacrat de campionul 
olimpic american la Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico. Bar
bara Inkpen, care sare în acest stil 
doar de trei săptămîni, și a cărei

JOCURILE SPORTIVE
PANAMERICANE

BOGOTA 13 (Agerpres) — Con
cursul de ciclism din cadrul Jocurilor 
sportive Panamericane de la Cali s-a 
soldat cu rezultate remarcabile. Astfel, 
în proba de 100 km contracronometru 
pe echipe, selecționata Cubei (Albejo, 
Arencilia, Mendez, Rodriguez) a rea
lizat timpul de 2h 11:11-

In ultima zi a concursului de jiata- 
ție, americanul Franck Heckl a stabi
lit Un nou record al Jocurilor în pro
ba de 109 m liber cu timpul de 52,8.

Turneul masculin de volei a revenii 
reprezentativei Cubei, urmată de 
S.U.A. și Brazilia. In finală, voleiba
liștii cubanezi au învins cu scorul de 
3—0 (15—6, 15—13, 15—10) formația 
S.U.A.

Competiția de polo pe apă a fost 
cîștigată de echipa S.U.A., învingătoa
re în finală cu scorul de 6—4, în fa
ța selecționatei. Cubei. Medalia de ar
gint a revenit Cubei, iar 
bronz Mexicului.

• Tenis ; interzicerea participării 
la Cupa Davis, începînd din anul 
1970.

Dacă adăugăm celor de mai sus 
faptul că atleții din Republica Sud-

Africană nu au fost invitați în 1968 
Ia Jocurile Olimpice din Mexic, ezi
tările actuale ale 
zâtor vest-german 
piade par cu atît

comițetului organi- 
al viitoarei Olim- 

mai ciudate.

NOUA TABELĂ DE PUNCTAJ

kicker-w mneann

LA PENTATLON

4 ori, apoi abia 
(!) a stabilit 
(64,22 m). Și 

Westermann a 
două aruncări 
a doua incer-

un apogeu!“
încea mai bună performanță era 

jurul a 1,70 m, a demonstrat pro
gresele rapide datorită acestui, stil. 
Același lucru se poate spune des
pre Cornelia Popescu. La vîrsta de 
21 de ani și la prima sa participare 
la campionatele europene, Cornelia 
Popescu obține medalia de argint 
și un rezultat ce lasă să se între
vadă posibilitățile sale de a ataca 
recordul mondial, deținut de Iolan- 
da Balaș.

Noua campioană a Europei, Ilona 
Gusenbauer (1,81 m înălțime și 67 
kg) are vîrsta , de 24 de ani și este 
mama unei fetițe de trei ani. După 
concurs ea a declarat reporterilor: 
„ A fost o luptă foarte frumoasă 
și datorez rezultatul meu puternice-

De la 1 august, atleta Burglinde 
Pollak nu mai este, recordmană 
mondială la pentatlon. Motivul ? A 
fost modificată valoarea punctelor 
pe tabela internațională — ne infor
mează revista vest-germană KIC
KER. Vechea tabelă nu mai co-ȘAHUL SOVIETIC

9

de noi. Nu mai este nici o taină că 
unii dintre șahiștii din Occident, în 
ceasul de față, au ajuns din urmă, 
prin clasa jocului, pe marii maeștri 
sovietici.

Există desigur o explicație. Ea 
constă mai ales în faptul că meto
dele de pregătire ale șahiștilor noș
tri, organizarea muncii în șah au 
fost asimilate și în străinătate. Nu
mărul iubitorilor de șah crește ne
încetat și in mase se găsesc tot
deauna talente, care așteaptă numai 
să fie descoperite. Trebuie, deci, să 
îmbunătățim, să desăvîrșim meto
dele șahiștilor noștri. Vechile forme 
s-au dovedit înguste, insuficiente. 
De aceea, credem că e necesar să 
acordăm mai multă încredere in
cluderii șahului în sistemul învăță- 
mintului superior.

. .Comitetul pentru cultură fizică de

SE ÎNNOIEȘTE
Consiliul de miniștri al 

a încredințat sarcina pre-
pe lingă
U.R.S.S. . .. .
gătirii antrenorilor de înaltă califi
care Institutului central de cultură 
fizică. Această hotărîre se extiwle 
și Ia pregătirea cadrelor de antre
nori și instructori de șah. Trebuie 
ca pregătirea elementelor tinere și 
capabile — și în primul rind pă
trunderea șahului .în școlile de co
pii și la secțiile de pionieri — să 
•se facă sub conducerea noului tip 
de antrenor.

în Uniunea Sovietică lucrează, 
numai in instituțiile pentru copii, 
500—600 antrenori. Necesitatea spe
cialiștilor de șah cu o înaltă califi
care este resimțită din ce in ce mai 
mult. Pentru a înmulți succesele șa-, 
hului sovietic, ne trebuie foarte 
mulți antrenori eu o largă pregătire 
și înaltă calificare".

respundea marilor performanțe care 
se obțin azi în atletismul mondial. 
Se poate spune deci că această mă
sură este binevenită. Firește, mun
ca recalculării tuturor rezultatelor 
după noua tabelă nu este ușoară. 
Dar ea este necesară, pentru că 
după vechiul tabel nu- ar fi fost 
exclus faptul ca o performanță deo
sebită să nu mai figureze în nor
mative.

în urmă cu cîțiva ani s-a modi
ficat și tabela de punctaj la de
catlon. A fost o măsură justă, da
torită rezultatelor in plină ascensiu
ne obținute de bărbați. Cum rezul
tatele realizate de femei sînt și ele 
în plină evoluție, fixarea noilor ta
bele este cit ss poate de normală.

Iată cîteva exemple asupra felu
lui cum sînt punctate unele per
formanțe după vechiul șl noul ta
bel. Pentru o săritură în lungime 
de 6,40 m se acordau 1078 puncte, 
în timp ce noua tabelă indică doar 
1000 puncte. O aruncare de 15,09 m 
Ia greutate este., cotată cu 900 
puncte, în timp ce vechea tabelă 
acorda pentru acest rezultat 1092 
puncte.

Punctajul maxim a] noii tabele 
este de 1200 puncte, dar rezultatele 
corespunzătoare sînt de-a dreptul 

fantastice, lată-le : 11,7 pe 100 m 
garduri ; 20,99 m la greutate; 1,99 
m la înălțime ; 7,41 m la lungime 
și 21,5 pe 200 m. In urmă cu două 
decenii, asemenea performanțe erau 
rivnite și de bărbați...

Dramaticul moment al busculadei din finala probei feminine de 300 m. 
căreia i-au căzut victime recordmana mondială Falck și alergătoarei! 
Hofmeister. Telefoto i A. P. — AGERPRES

POLOIȘTII ROMÂNI CONDUC
IN „CUPA TUNGSRAM4

BUDAPESTA, 13 (prin telefon). — 
O nouă partidă bună și o victorie la 
scor a reprezentativei de polo a Ro
mâniei, care conduce — după două 
zile — în clasamentul „Cupei Tung
sram”.

Întîlnind formația Bulgariei (de 
care dispusese foarte greu săptămîna 
trecută la Varna cu 5—4) echipa ro
mână a jucat din nou la adevărata-i 
valoare, obținînd. o diferență netă : 
9—5 (2—1. 1—0, 3—2, 3—2). Atenți în 
apărare, rapizi și incisivi în atac, ju
cătorii noștri au avut inițiativa în 
permanență, ținind la respect un ad
versar, care cu o seară înainte a fost 
la un pas. de o mare surpriză (4—5 cu 
Ungaria). Zamfirescu, Culineac și D. 
Popescu au fost cei mai buni oameni 
ai naționalei în acest meci.

Arbitrul iugoslav Ivkovici a condus 
foarte bine următoarele formații : 
ROMÂNIA: Huber (Slăveî)-Zamfi- 
rescu 3, Culineac 3, D. Popescu 2, C. 
Rusu 1, Mihăilescu 1, CI. Rusu, No
vac, Lazăr. M. Popescu ; BULGARIA: 
Runtov-Kovacev, Spitzer. T. Tomov 
2, Brankov, Ilristov 2, Boșkov, V. 
Tomov, Popov 1, Jordanov, Filipov.

In celelalte meciuri ale zilei. Un
garia, evoluînd mult mai bine decît 
în ziua de debut, a întrecut Olanda 
cu 6—1 (1—0, 3—0, 1—1, 1—0), iar 
R.F. a Germaniei a învins Ia mare

luptă cu 9—8 (4—3, 3—1, 1—2, 1-2) 
formația Suediei. In partida 
toare, selecționata României 
tîini reprezentativa Ungariei, 
mentul după două

1. România
2. Ungaria

Olanda
R. F. G.

Bulgaria
Suedia

urmă- 
vă in.-
Clasa-

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

ritm susținut, fiind presărat cu nu
meroase faze de înaltă ținută tehni
că și spectaculară. Scorul s-a men
ținut strîns pe tot parcursul primului 
set, consemnindu-se de 8 ori egalita
te pe tabela de marcaj. De la 8—8, 
voleibaliștii români comit cîteva 
erori, atacă slab și adversarii recu
perează mingile, ceea ce permite e- 
chipei cehoslovace să se distanțeze 
la. 13—8. Jucătorii noștri reechilibrea
ză situația, reduc din handicap 
(12—13), dar in final greșesc de 
două, ori cedind setul. După un start 
la fel de echilibrat ca la începutul 
partidei, voleibaliștii români se dis
tanțează în setul al doilea (7—3), dar 
adversarii lor refac handicapul și 
iau conducerea (9—7). In final, însă, 
românii își adjudecă Setul în aplau
zele entuziastului public spectator.

Evoluînd în continuare foarte 
bine, voleibaliștii noștri s-au impus

ln seturile III și IV, pe care le-au 
cîștigat după un joc de bună cali
tate, în care ambele echipe au ară
tat posibilități deosebite în toate 
compartimentele. In această parte a 
meciului echipa României s-a dove
dit. totuși, superioară în atac și la 
blocaj. Antrenorii români au folosit 
lotul : DUMANOIU, SCHREIBER, 
STAMATE, UDIȘTEANU, CODOI, 
OROS (Barta, Cr. Ion, Moculescu). 
Au arbitrat foarte bine R. Trhuly 
(Iugoslavia) și R. Andresen (R. F. a 
Germaniei).

REZULTATE TEHNICE 
DIN ZIUA A DOUA

— Bulgaria

PROGRAMUL DE AZI

K.P.D. Coreeană 
3—0 (8, 8, 12).

Ungaria — R.F. 
niei 3—0 (10, 5, 13).

România —• Cehoslovacia 3—1 
(—12, 10, 12, 7).

Polonia — R.D. Germană 3—0 
(6. 10. 9).

CLASAMENTE 
SERIA I

a Germa-

3.
4.
5.
6.

2
2
1
1 
O 
0

O 
O 
0 
o 
o 
o

0
0
1
1
2
2

18-9
11- 5
3-7

10-10
9-14

12- 18

4
4
2
2
O
O

Criteriul cicliștilor juniori

HORST TISCHOFF (R.D.G.),
NOUL LIDER

Ora 10: R. F. a Germa
niei — Cehoslovacia.

Ora 16: R. P. D. Coreeană 
— Polonia, România — Un
garia, R. D. Germană — 
Bulgaria.

1. România
2. Ungaria
3. Cehoslovacia
4. R.F. a Germaniei

2 2
2
2

i 
i 
o

0 6:1 4
1 5:3 3
1 4:5 3
2 0:6 2

CLASAMENT
1. Polonia

2—3. R.D. Germană 
K.P.D. Coreeană

4. Bulgaria

22
2
2

2
1
1
O

O 6:0 4
1 3:3 3
1 3:3 3
2 0:6 2

BRAȘOV. 13 (prin telefon, 
trimisul nostru). Etapa a II-a 
teriului de juniori a fost 
scurtă ! doar 15 km de pedalaj. so
litar cu cea mai mare viteză posi
bilă, care au adus importante mo
dificări în clasamentul general. 
Cîștigătorul etapei — H. Tischoff 
— surprinzător de proaspăt după 
etapa dură din ajun, a pedalat cu 
43 km/h, obținînd victoria și,oda
tă cu aceasta, preluînd tricoul 
galben deținut de clujeanul I. Biro, 
căruia i-a smuls 47 de sec. De no
tat timpul obținut de brăileanul 
Camer, clasat, pe locul secund cu 
21:11. în genera], a fost o etapă 
în care forța pur individuală, și, 
mai cu seamă, buna pregătire de 
specialitate, au fost factorii deter
minant!. Disputa a produs o triere 
serioasă a valorilor, dar cursa nu 
este încă încheiată și un contra
atac bine organizat al juniorilor 
români poate aduce unele schim
bări, dorite de altfel, în clasamen
tul general al Criteriului. Așteptăm 
aceste modificări, mai ales că nu 
este de loc surîzătoare perspectiva 
ca doar trei cicliști străini să-î 
domine „acasă" pe cei mai buni 
juniori ai noștri care alcătuiesc un 
grup destul de numeros.

Clasamentul etapei: 1. Tischoff 
20:58; 2. Camer 21:11: 3. Murinea- 
nu 21:19; 4. Scholtz 21:26; 5 Tau- 
bert 21:30; 6. Budea 21:32; 7. Dră- 
gan 21:33; 8. Hoța 21:37; 9. Cîrjă 
21:39; 10. Repede 21:39; clasament 
general : 1. Tischoff (R.D.C.) 2h
11:25; 2. Biro (C.S.M. Cluj) 2hll:34; 
3. Murineanu (Șc. sp. 3 Buc.) 2h 
12:31 ; 4. Taubert (R.D.G.) 2hl2:42; 
5. Budea (CIBO) 2hl2:44; 6. Drăgan 
(Voința Buc.) 2hl2:45; 7. Hoța (Mu
reșul Tg. Mureș) 2hl2:49; 8. Cîrjă 
(Șc. sp. 1) 2hl2:51; 9. Repede (C.S.M. 
Cluj) 2hl2:51; 10. Scholtz (R.D.G.) 
2hl3:01.

Sîmbătă, etapa a ITI-a, 50 km 
fond.

de ta 
a Cri- 
foarte

Emil IENCEC

TELEX • TELEX9 TELEX ® TELEX® TELEX
. s

DUSSELDORF; 13. Aseară la Essen, tn fața a 1 000 de spectatori, echipa 
reprezentativă de box a R.F.G. a suportat o grea tnfringere din. partea foarte 
tineret selecționate a Statelor Unite. Rezultatul final: 14—6 pentru americani. 
In ordinea categoriilor : Frelstadt p.p. Lewis, Rumpf ciștigă prin neprezenta- 
rea lui Stillwell, Ruzlcka p.p. Boudreaux. Hess p.k.o, 1 Goins, Becher p.ab. 
3 Javier Muniz, Dagge p.p. Washington, Fiedler b.p. Daniels, ScMltze p.ab. 2 
Johnson, Husstng b.p. Wells (învingătorul, a fost el însuși numărat de 
trei ori !).

După patru regate, în campionatul 
mondial, de yachting (clasa .,Soling*1) 
continuă să conducă danezul Paul 
Elvstroem, urmat de compatriotul său 
Niels Joergensen. Regata a patra, des
fășurată la Travemiinde (R.F.G.) a rost 
cîștigată de Paul Elvstroem. Pe locul 
secund s-a clasat concurentul sovietic 
Timir Pineghin.
■
In turneul internațional de fotbal de 
Ia. KuaJr. Lumpur 6-au întâlnit repre
zentativele Indiei și Indoneziei. Fotba
liștii indonerieni au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (1—1) prin golurile 
marcate de Waskito, Abdlllali și

.Punctul echipei indiene a fost 
de Habeeb.

Intr-un meci amical de fotbal, 
vest-geivnană Borussia

3-1 (1-1)bach a întrecut cu scorul de 
formația Ajax Amsterdam.
•

A început campionatul de
Franței. Etapa inaugurală :
— Angouleme 1—1 ; st. Etienne — 
Nîmes 1—3 ; Ajaccio — Monaco 3—0 ; 
Angers — St. Germain 2—0 ; Borde
aux — Metz 0—0 ; Lille — Sochaux

fotbal a)
Red Star

HELSINKI (Agerpres). — Consiliul 
trunit la Helsinki, a hotărit să anuleze

Kadlr. 
înscris

ecliipa
Moenchenglad-

2—3 ; Marseille — Lyon
— Reims 0—0 ; Nice — 
Rennes — Bastia 1—0.

Campionatele „open“ de

1—1 ; Nancy
Nantes 1—1;

__  __ tenis ale Ct- 
nadei au continuat la Toronto cu op
timile de finală. După eliminarea Iul 
Arthur Ashe de către australianul Ray 
Ruff els (3—6, 6—3, 6—7), o nouă sur
priză a fost furnizată de englezul Ro
ger Taylor, care l-a eliminat cu 7—6, 
6—1 pe celebrul Rod Laver. Și Rcy 
Emerson a părăsit concursul fiind Învins 
cu G—1, 7—5 de spaniolul Andres Gi- meno.

Prima etapă a turului ciclist al Slova
ciei, disputată pe traseul Jilina — Ru- 
jomberok (149 km), a fost cîștigată de 
rutierul cehoslovac Jan Poslusznyi în 
3h 32:10. Pe locurile următoare, cu 
același timp, au sosit Holik și Hava.

Asociației europene de atletism, in- 
_ s_ , - —----- — ———întllnirea pe teren acoperit ce urma . a opun.1 în luna martie a anului viitor selecționatele Europei și Amerieil. 

Campionatele europene pe teren acoperit din anul 1973 vor avea loc la Rot
terdam (10 și 11 martie), jar campionatele europene de Juniori se vor des
fășura în același an la Duisburg. Au fost omologate două recorduri europene- 
V. Eorzov (U.R.S.S.) 20,2 la 200 ni plat și H. Briesenick (R.D.G.) 21 m la 
aruncarea greutății.
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