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PLOIEȘTI : RECORD
PARE LA A. S.

uzinei

DE PARTICI- 
PRAHOVA

ploieștene „1Sportivii
Mai“ cinstesc marea sărbătoare a 
Eliberării, participînd la numeroa
se concursuri și muncind pentru 
reamenajarea unor terenuri. „Cu
pa 23 August" este organizată de 
către A.S. Prahova Ia 7 sporturi 
ți fiecare disciplină înregistrează 
un număr record de participanți. 
Astfel, la fotbal își dispută întîie- 
tatea 18 echipe, la handbal 6, la 
volei 10. în același timp, se desfă
șoară întreceri la tenis și orienta
re turistică.

Fl. ALBU — coresp.
CRAIOVA» UN MARE TURNEU 

DE HANDBAL
Asociația sportivă C.F.R. Craio

va organizează în aceste zile un 
mare turneu de handbal, rezervat 
seniorilor și juniorilor, dotat cu 
„Cupa C.F.R." La start vor fi pre

PE STADIONUL REPUBLICII

0 REUȘITA DUPĂ-AMIAZĂ
POLISPORTIVA

r Puțina locuri — și acelea doar 
la peluze — au rămas neocupate, 
ieri, pe stadionul Republicii. A- 
trași de ineditul spectacolului, în 
programul căruia fotbalul a avut 
prioritate, bucureștenii s-au grăbit 
să vadă, cu o săptămînă înaintea 
startului oficial, în ce stadiu de 
pregătire se află trei dintre echi
pele noastre de fotb'il de divi- 
eia A.

Să recunoaștem, însă, că tot a- 
Ht de nerăbdători am fost cu to
ții să vedem evoluția celor două 
echipe feminine de fotbal i Rapid 
și Confecția. Cronicarii de spe
cialitate vor fi, probabil, unanimi 
în a aprecia că meciul a avut mo
mente de bun spectacol, că unele 
dintre jucătoare (Constanța Țăndă
rică de la Rapid și Puica Lazăr 
de la Confecția) au demonstrat 
că grația feminină, pe de o parte, 
și fotbalul, pe de altă parte, pot 
coexista.

A cîștigat Rapid cu 8—7, nu însă 
înainte de a fi nevoie de cîte 
șapte lovituri de la 11 metri.

După amiaza polisportivă a con
tinuat cu cursa de 100 m a ștafe
tei combinate. Trei echipe de cîte

<?■ -

Instantaneu surprins de fotoreporterul nostru Theo Macarschi: cei patru 
elevi (Ionel Mihai, Nicolae Pătrașcu, Adrian Rusu și Adrian Preoteasa) 
de la Școala generală nr. 21 din Capitală, prezentînd rachetomodelele 

înaintea demonstrației

DE CE ARADUL NU MAI REUȘEȘTE
5 1

SĂ CREASCĂ TINERI FOTBALIȘTI DE VALOARE?
Activitatea cu copiii și juniorii in orașul de pe Mures relevă serioase dificultăți si deficiente

* *

De cîțiva ani, în ciuda rezultate
lor remarcabile pe care le-a obținut 
în campionat, ca și în unele partide 
internaționale, echipa de fotbal U.T.A. 
trece printr-o declarată criză de efec
tiv. Faptul acesta a surprins și sur
prinde în mod neplăcut, întrucit 
Aradul a fost cunoscut și apreciat 
întotdeauna ca un oraș fotbalistic cu 
tradiție în lansarea unor jucători de 
clasă autentică, iar clubul U.T.A. dis
pune de un centru propriu de copii 
și juniori care ar fi trebuit să con- 

Discuțiile purtate cu prilejul mesei rotunde orga
nizate de ziarul nostru la Arad, precum și 
faptele constatate * personal de noi în timpul 

vizitelor la diferite baze sportive din localitate, in
firmă ipoteza că ar fi slăbit dragostea copiilor din 
acest oraș cu vechi tradiții fotbalistice, pentru spor
tul cu balonul rotund.

Realitatea este că în activitatea cu copiii ți ju
niorii, pe lingă unele dificultăți obiective, de ordin 
material, s-au manifestat, atît la U.T.A. cît ți la 
celelalte cluburi ți asociații din oraș, serioase defi
ciențe , pe toate planurile. Concepția dăunătoare 
caro, ți-a făcut loc în rîndurile activițtilor ți tehni
cienilor de a lăsa aproape totul în seama centru-

lui de la U.T.A.țui, efe la U.J.A. — măcinat, la rîndul său, de o 
serie întreagă de slăbiciuni — a dus la o situație 
necorespunzatoare, la fuga după jucători crescuți 
prin alte colțuri de țară.

Este drept că in ultima vreme, trăgîndu-se con
cluziile necesare din cele întâmplate, s-au luat mă
suri corespunzătoare de natură să asigure un revi- 
'ment în activitatea fotbalistică a copiilor ți ju

niorilor arădeni. Sperăm, Insă, că aceste măsuri 
constituie doar primul pas spre o muncă cu ade
vărat temeinică pentru formarea de tineri jucători 
valoroși, apți de a îmbrăca tricourile echipelor divi
zionare din Arad ți a contribui la ridicarea calita
tivă a fotbalului românesc.

zente o serie de formații bine co
tate în campionatele republicane. 
La seniori vor evolua Rafinăria 
Teleajen Ploiești, A.S.A. Sibiu, 
Știința Petroșani, Timișul Lugoj, 
Universitatea și C.F.R. din Craio
va. iar la juniori Școala sportivă 
Deva, Liceul Sebeș, C.S.M. Reșița, 
Voința Agnita, Școala sportivă O- 
limpia și C.F.R. din Craiova.

Tot în cinstea zilei de 23 August 
mai au loc la Craiova o serie de 
competiții, ca de pildă „Cupa 23 
August" la șah, tenis de masă, po
pice, tenis, precum și „Cupa Elibe
rării" la orientare turistică (în pă
durea Bucovățului) și popice.

Șt. GURGUI — coresp.
MEDIAS: CONCURS DE ORIEN

TARE TURISTICĂ
La Mediaș se va desfășura astăzi 

un mare concurs de orientare tu
ristică, organizat în cinstea zilei 
de 23 August de către A.S. Voința 
Mediaș, în colaborare cu comisia 
județeană de specialitate. Traseul, 
fixat într-un loc deosebit de pito
resc din apropierea orașului, mă
soară 8 km, atît pentru fete cît și 
pentru băieți. Proba masculină va 
avea mai multe posturi de control. 
La întreceri au fost invitate echipe 
ale asociațiilor Voința din județele 
Alba, Argeș, Brașov, Cluj, Covas- 
na, Gorj, Harghita, Mureș, Olt, 
Prahova, Sibiu, Teleorman, Vîlcea 
ș.a.

R. ZAMFIR — coresp.
CISNADIE: ÎNTRECEREA HANDBA

LISTELOR
Consiliul județean al sindicatelor 

Sibiu și comisia locală de handbal 
au inițiat în cinstea zilei de 23 
August o interesantă competiție

a-

18 sportivi și-au încercat abilita
tea în săritura peste cal, alerga
re pe o bancă de gimnastică și 
rostogolire pe saltea. Victoria a 
revenit reprezentativei de ștafetă 
a uzinelor Grivița Roșie. în 
plauzele întregului stadion, pe pis
tă apar purtătorii ștafetei „Cupa 
Bucureștiului". 17 echipe reprezen- 
tînd toate cluburile din Capitală, 
pornite din fața Casei Scînteii, au 
traversat întregul oraș. Primii au 
sosit sportivii de la Dinamo. Le-au 
urmat, în ordine, cei de la Me
talul și Steaua.

Cei mai nici sportivi, pionierii, 
au încheiat manifestările după-a- 
miezii. Elevi de la Școala gene
rală nr. 21 din Capitală au oferit, 
în. premieră pe țară, o aplaudată 
demonstrație de racheto-modele, 
după care au urmat echipajele de 
carting.

★
Astăzi după-amiază, tot pe sta

dionul Republicii, înaintea și în 
pauzele meciurilor de fotbal pentru 
„Cupa municipiului București" vor 
avea Ioc o demonstrație de oină (la 
ora 17), probe atletice și o cursă de 
ciclism eliminatorie.

Ion GAVRILESCU

stituic pepiniera primei sale echipe.
Ineficienta acestui centru, ca și în 

general penuria de elemente valoroa
se din rîndurile copiilor și juniori
lor arădeni care să împrospăteze per
manent echipele divizionare de fotbal 
din oraș, ne-au determinat să organi
zăm zilele trecute o masă rotundă 
la Arad, cu participarea unor fac
tori de răspundere ai mișcării spor
tive din localitate, pentru a identifi
ca principalele cauze ale acestei si
tuații nesatisfăcătoare.

handbalistică pentru femei, „Cupa 
de cristal". Ca loc de disputare a 
primei ediții a fost ales orașul Cis- 
nădie.
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SĂRITORII ROMÂNI LA ÎNĂLȚIME! DEZVOLTAREA MUETILATERALACSABA DOSA (2,20 m, nou record național)
Viorica Viscopoleanu (6,39 m)—locul VI ia lungime; Carol Corbu

s-a calificat in finală la triplusalt
Măsurile de îmbunătățire a munc'i poli'iro-ideoiogice și de educație in 

dezbaterea Consiliilor județene pentru educație fizică și spoit

HELSINKI, 14 (prin telefon, de 1° 
trimisul nostru special).

Pe stadionul olimpic a fost astăzi 
(n.r. ieri) din nou sărbătoare. Mii de 
urale și focuri de artificii, un entu
ziasm de nedescris au urmat splen
didei finale a cursei de 5 000 de me
tri. care l-au trimis pe învățătorul 
Juha Vâătăinen în legenda campio
natelor europene.

Confîrmînd forms excelentă și do
vedind că succesul său de la 10 000 
m nu a fost cîtuși de puțin întîm- 
plător. atletul finlandez și-a plasat 
din nou teribilul său sprint final, a- 
ducînd țării sale o nouă medalie de 
aur. întrecerea nu a avut practic is
toric. Pînă la 4 000 m s-a mers în 
pluton, într-o trenă de loc deosebită. 
Pe ultima mie de metri, concurenții 
au început să se agite; spaniolul 
Alvarez-Salgado, francezul Wadoux, 
vest-germanul Norpoth, Iugoslavul 
Korica, englezul Baxter caută să 
prindă coarda și să forțele ritmul. 
In apropierea lor, Vâătăinen așteap
tă însă liniștit. Și cînd mai erau a- 
proximativ 300 de metri. favoritul 
tribunelor a țîșnit irezistibil. I-au 
mai putut prinde plasa doar Wadoux 
și Norpoth, ambii căutînd să-l ajungă 
din urmă pe lider. Dar finlandezul 
a fost de neînvins. El a rezistat din 
nou eroio și, într-o adevărată salvă 
de urale. a trecut primul linia de 
sosire.

Cea mal mare satisfacție ne-a 
fost oferită însă de reprezentantul 
nostru Csaba Dosa. într-o compa
nie dintre cele mai selecte, la ca
pătul unei întreceri de un rar dra-

Campionatele europene feminine de canotaj

Astăzi, finalele celor 5 probe
COPENHAGA, 14 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
După trei zile de întreceri elimi

natorii (serii, recalificări și semifi
nale), echipajele finaliste ale cam
pionatelor europene feminine de 
canotaj se vor alinia mîine (n.r. as
tăzi), pe lacul Bagsvaerd, în vede
rea stabilirii ultimei ierarhii a schi
tului continental.

Confruntarea este 
după-amiază, începînd 
15,30, la următoarei»,' 5 
rame, simplu, 4-j-l vîsle, 
vîsle și 8+1. Canotajul românesc 
este prezent în patru probe, deci cu

programată 
de la ora 
probe: 44-1 

dublu

Iată care sint, succint, opiniile 
interlocutorilor noștri :

O MENTALITATE GREȘITA, PE CARE 
N-AM COMBATUT-O CU TARiE
MIHAI BUDIȘAN : președintele

Consiliului județean pentru educație 
fizică și sport. înființarea în anul

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

m — un vis împlinit pentru Csaba 
matism, terminată la lumina reflec
toarelor, atletul român a trecut înăl
țimea de 2,20 m (un nou record al 
țării) împreună cu sportivii sovie-
tici Șapka și Ahmetov, obținînd me
dalia de argint. Deși nu se afla în

PE MICUL ECRAN

De la 
triplusalt, 
3 000 m 
4x100 m 
m F, 4x400 m B, 
maraton.

ora 15 în direct: 
110 mg, 4x100 m F, 
obstacole, disc B, 

B, 4x400 m F, 1 500

sale, Viorica

55,58 m nu s-a calificat pentru 
aruncării discului. In schimb, 

exceleze, a 
finala de 
m reali- 
fiind, to
rn) fixat

Corbu, fără* să 
să prindă un loc în 
triplusalt, cei 16.12

plenitudinea forțelor
Viscopoleanu a reușit totuși să se 
claseze pe locul vi în finala sări
turii în lungime cu 6,39 ....

Ceilalți sportivi români s-au com
portat mai slab. V. Suciu (locul VII 
în prima semifinală cu 14,6) a ieșit 
din cursă la 110 m garduri, iar Iosif 
Nagy " 
finala 
Carol 
reușit
12 la . , .. ...
zați de campionul nostru 
tuși, sub stai bardul (16,20 
de organizatori.

Oarecum surprinzătoare 
înainte se afla la 
puncte de Pollack), 
tată de specialiști, 
atletei vest-germane 

(cu o zi 
aproape 200 de 

dar totuși scon- 
a fost victoria 
Ucide Kosendhal

fie 
loc 
al

în

toate echipajele cu care s-a deplasat 
în Danemarca. Este un prim suc
ces (sita eliminatoriilor a triat con
tinuu, lăsînd la ponton multe team- 
uri cu pretenții), care sperăm să 
întregit prin ocuparea unui 
fruntaș în clasamentul general 
respectivelor curse finale.

Presa daneză de specialitate, 
ponderatele ei pronosticuri, acordă 
prima șansă în proba de 4+1 vîsle 
echipajului (de două ori campion 
european) format din maestrele e- 
merite ale sportului Ioana Tudoran, 
Mitana Botez, Elisabeta Lazăr, Ște- 
lania Borisov, în a căror barcă, 
anul acesta, va evolua și mai tî- 
năra Doina Bardaș. Pe celelalte 5 
culoare ale mult așteptatei finale 
se vor mai alinia puternicele for
mații din U.R.S.S., R. F. a Germa
niei, Franța, R. D. Germană și 
Bulgaria.

O frumoasă intrare pe poarta 
principală a canotajului feminin in-

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a)

Al CA II1IIII A lOTUnilOR REPREZENTATIVE Dl FOTBAL
• MIERCURI 25 AUGUST, JOCURI DE VERIFICARE PE REPUBLICII: LOTUL A 

OLIMPIC Șl LOTUL DE TINERET — LOTUL POSIBILILOR
LOTUL

După discuții prealabile în cadrul 
Colegiului central, colectivul de teh
nicieni ai F. R. Fotbal, împreună cu 
factorii responsabili ai forului de 
specialitate, au alcătuit, vineri, lo
turile reprezentative care vor abor
da, în curînd, sezonul internațional 
de toamnă. Cei 63 componenfi ai 
loturilor A, olimpic, de tineret și al 
„posibililor' pentru lotul A — elfi 
sînt în momentul de față — vor 
fi urmăriți periodic în Întâlniri cu 
caracter de verificare pentru ca, în 
felul acesta, antrenorii selecționate
lor respective să poată alinia, la 
ora partidelor oficiale, cele mai 
bune garnituri.

PrimeH teste 
miercuri 25 august pe 
publici! și se vor desfășura după 
următorul program : ora 18: Iotul 

vor avea loc 
’’.adionul Re-

Dosa!
în dificila întrecere a pentatlonului. 
Recordmana mondială la săritura în 
lungime își datorează succesul în 
special rezultatului de 6,69 m în pro
ba sa favorită față de 6,10 cit a să
rit Pollack). Curios lucru însă; în 
finala probei de lungime, desfășurată 
tot în această după-amiază, Rosen- 
dhal nu a mai reușit o asemenea per
formanță, fiind întrecută de coechi
piera sa Ingrid Mickler 6,16 m și el-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele europene de juniori la caiac-canoe

0 Ieri, reprezenta nții noștri au obținut ultimele calificări

Ieri, echipajul
de duminică

de caiac dublu 500 m, format din Simian Chirilă și Vasile Diba a cîștigat semifinala. ubitntnd 
astfel calificarea pentru întrecerile — decisive

Sîmbătă dimineața, programul
ediției 1971 a campionatelor euro
pene de juniori la caiac-canoe a

K1 — 500 
K 2 — 500 
C 1 — 500
K 2 — 500
K 4 — 500
C 2 — 500 
K 4 — 500
K1 — 500

PROGRAMUL ZILEI
Finalele campionatelor eu
ropene de juniori :
9,30  
9,50

10,10
10.30
10.50
11,10
11.30
11.50
12,10 : C6+1 

continuat cu întreceri disputate în 
cadrul semifinalelor acestei impor
tante competiții, stabilindu-se astfel 

de tineret — lotul posibililor; ora 
19,45 — lotul A — lotul olimpic.

lată și componența loturilor:
LOTUL A : portar — Răducanu ; 

fundași : Sătmareanu, Lupescu, Vlad, 
Mocahu, Boc; mijlocași : Dumitru, 
Radu Nunweiller, Anca ; înaintași : 
Dembrovschi, Tătaru, Dobrin, loraă- 
nescu, Lucescu. (După cum se ob
servă, Dinu și Dumitrache lipsesc 
din lot pentru că sînt suspendați).

LOTUL OLIMPIC : portari : Ghiță, 
Coman ; fundași : Cheran, Pop, Ol
teana, Cojocarv, Antonescu, Po- 
povici i mijlocași : Pescaru, Vigu, 
Sălceanu; Înaintași : Pantea, Ene 
Daniel, Domide, Neagu, Codreanu, 
Gyorfi.

LOTUL DE TINERET: portari: 
Ștefan, Ariciu ; fundași : Niculescu,

Ia Pitești a avut loc ședința de 
lucru a Consiliului județean 

■* pentru educație fizică și 
sport Argeș, dedicată îmbunătățirii 
activității politico-ideologice și cul
tural-educative cu sportivii, tehni
cienii și activiștii sportivi din ju
de!!ț.

în sala noii Case de cultură a 
Sindicatelor erau prezenți activul 
de. bază al consiliului județean, 
președinții consiliilor orășenești 
E.F.S. și ai comisiilor județene pe 
ramură de sport, președinți ai clu
burilor și asociațiilor sportive, nu
meroși antrenori, tehnicieni, profe
sori de educație fizică și sportivi 
fruntași din județ.

Au luat parte, d° asemenea, re
prezentanți ai Consiliului județean 
al sindicatelor, ai Comitetului ju
dețean U.T.C., ai organizației ju
dețene a pionierilor, consiliului 
popular și ai altor instituții și orga
nizații obștești investite cu atribu
ții în domeniul educației fizice și 
sportului.

Ședința de lucru s-a bucurat de 
participarea tovarășului Grigore 
Comartin, secretar al Comitetului 
județean Argeș al Partidului Co
munist Român.

A tenția și însuflețirea cu care 
Z+, au fost urmărite de întreaga 

■*"" asistență lucrările, discuțiile 
concise, clare și la. obiect, sinceri
tatea cu care erau scoase la iveală, 
într-un ascuțit spirit critic și auto
critic, lipsurile și neajunsurile exis
tente în domeniul muncii politico- 
educative cu sportivii, cu antreno
rii, tehnicienii și toți ceilalți acti
viști salariați sau opștești din ju- 

lista candidaților Ia titlurile și me
daliile continentale.

Prima semifinală, la K 1—500 
m, este cîștigată de Jurgen Leh
nert (R.D. Germană), cu 2:01,2. 
Scontat, reprezentantul nostru, Ion 
Ivanov obține și el calificarea, 
ocupînd locul 2, urmat de spanio
lul Herminio Menendez. Așadar, 
Ivanov va fi și el prezent în fi
nala de duminică dimineața.

Cea de a doua semifinală a pri
lejuit o dispută foarte echilibrată, 
la capătul căreia a reușit să cîștige 
Mirko Stankovic (Iugoslavia), cu 
2:03,0. Pe locurile următoare:
Jurgen Bohr (R.F. a Germaniei)

3.

(Continuare In pag. a 4-a)

Sătmăreanu II, Smarandache, Ol- 
teanu (Steagul roșu), Cristache, Haj- 
nal ; mijlocași : Tănăsescu, Simionaț, 
Marian Popescu; înaintapi : Petrea- 
nu, Moldovan, Broțovschi,. Năstase, 
Barbu, Florea.

LOTUL POSIBILILOR : portari : 
Adamache, Haidu ; fundași: N. lones- 
cu, lanul, Deselnicu, Deleanu, Crețu; 
mijlocași : Strîmbeanu, Angelescu; 
înaintași: Inez* IV, Oblemenco, 
Oprea, Moldoveanu, Fl. Dumitrescu, 
Bălan.

După acesta partide de trial, co
lectivul tehnic va onaliza compor
tarea jucătorilor si va definitiva lo
turile respective. în ziua de 31 au
gust a fost fixată o ședință cu ju
cătorii pentru prelucrarea programu
lui și a obiectivelor fiecăruia dintre | 
loturi. I

niaterială în continuă dezvol- 
rod al grijii permanente 
conducerea partidului și 
o manifestă față de acest

pe 
sta- 
do- 
so-

deț, numărul mare de luări de cu- 
vînt și responsabilitatea personală 
ce se degaja din toate acestea, de
monstrau clar că înalta exigență e- 
manată de propunerile secretarului 
general al partidului, de expunerea 
sa la consfătuirea activului de 
partid din domeniul ideologiei și al 
activității politice și cultural-edu
cative trece ca flacăra unei ștafete 
de la inimă la inimă.

Președintele C.J.E.F.S. Argeș, tov. 
Gh. Crcțu. arăta în informarea pre
zentată că „mișcarea sportivă ar- 
geșeană, asemenea întregii noastre 
mișcări sportive, se mindrește cu o 
bază 
tare, 
care 
tului 
meniu cu o mare importanță 
cială, parte componentă a procesu
lui de educație comunistă a mase
lor și îndeosebi a generațiilor ti
nere". Au fost citate nume de spor
tivi argeșeni, membri ai loturilor 
olimpice și reprezentative, de an
trenori sau tehnicieni care prin în
treaga lor comportare in producție, 
la învățătură, în familie, societate 
și pe terenul de sport reprezintă 
modele demne de urmat. S-a ară
tat că unii dintre aceștia, sau din
tre cei care au încheiat activitatea 
competițională, sînt vrednici mun
citori și tehnicieni cu înaltă califi
care, medici, ingineri, cadre didac
tice sau activiști destoinici ai miș
cării sportive. Z u fost citați, între 
alții, ing. Gheorghe Stănciulescu —

Mircea COSTEA 

(Continuare în pag. a 3-a)

T U L C E A...
Australianul John Sunu’gl a fa 

cut mil de kilometri ca si tie 
prezent, la Snagov, in zilele ..eu
ropenelor**. Era, pcTte, un su
biect de reportaj...

Recordurile de la Kaarstadt și 
Himkl au fost spulberate 1

Furtună, vînt, ploaie toiențiulă 
și soare torid.

S-a înălțat marele pavoaz ! 
Curse „la fotografie**, speranțe și- 
incertitudini.

De ce, atunci, TULCEA ?
Pentru că ni s-a părut o re

prezentare cu totul remarcabilă 
și, de aceea, meritind cu priso
sință cîteva ^înduri elogioase.

Am amintit, in cronica „euro
penelor** excelenta evoluție a 
multora dintre juniorii români. 
Dar. parcă mai trebuie spus cite 
ceva...

TULCEA este pentru prima 
oară prezentă oficial la o compe
tiție de asemenea amploare. Me
ritele sînt ale federației de spe
cialitate, ale clubului Delta Du
nării și ale asociației Pescarul, 
ale celor doi antrenori, frații 
Ichlm și Timofei Lipalit șl, bi
neînțeles, ale talentațllor sportivi, 
în majoritate CU MAI PUȚIN DE 
UN AN DE ACTIVITATE COM
PETITION ALA !

A început de pe acum să se 
vorbească despre valoarea și 
perspectivele echipajului Si miori 
Chirilă — Vasile Dîba, primul co
operator în comuna Sarichioi, al 
doilea muncitor la fabrica Dună
rea din Jurllofca. Cu un an fn 
urmă nu știau mai nimic despre 
sportul caiacului. Acum le întâl
nim numele printre favoriții cam
pionatelor europene.

Specialiștii acordă mari șanse 
și caiacistelor Maria Cosma șt 
Fedosia Nichlforov, Sînt tot din 
Tulcea. Din Jurllofca și de la 
Mila 23. Ca și tinerii pescari, ca- 
noistul Ivan Llsov, caiaclstul po- 
llcarp Malîhln ca și muncitorul 
Grigore Nichlforov, din echipajul 
de canoe 6+1...

Nu se vor supăra, sperăm, nici 
sportivii, nici antrenorii cluburi
lor Dinamo și Steaua; de data 
aceasta, i-am amintit — in siua 
finalelor — doar pe juniorii venlți 
dintr-un centru nautic tinăr, un
de se muncește eu pricepere și 
pasiune, din TULCEA.

(d. 9-)
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Jubileul unei amazoane a văzduhului
• 25 de ani in serviciul aviafiei civile române 9 A zburat de 17 ori distanfa

de la Terra la Selene • O familie întreagă de sportivi

In ritmul unei melodii vioaie, salariatele de la Daini Seikosha (secția 
computere) încep suita cotidiană de exerciții fizice

/ * A A A #

puține ori 
Dunăre și Tisa, 
mare și Codrii

Legenda aprigelor femei luptă
toare — amazoanele — care-și 
apărau patria pe cal sirepi, 
arcul și săgețile în mînă, a 
localizată nu de 
meleagurile dintre 
dintre Marea cea 
Maramureșului.

Amazoanele tradiției au trecut, 
In ediția modernă, în atîtea nume 
de sportive românce, care cuceresc 
mari performanțe Internaționale 
pe stadioanele tuturor meridianelor 
— la Olimpiade, competiții euro
pene șl mondiale.

Iată, astăzi, un alt record deținut 
de o amazoană româncă — Elena 
iViorica Huțan — pe cărările văz
duhului : acela de a fi zburat un 
număr astronomic de kilometri — 
nu mai puțin de 7 milioane — ca 
însoțitoare de bord pe avioanele 
TAROM-ului. Cifră nedepășită de 
nici o altă concurentă din întreaga 
Europă. Parcurs echivalent cu de 
|17 ori distanța dintre planeta 
■noastră și satelitul ei lunar, sau 
cu ocolul Pămîntului p« brtul 
Ecuatorului, de 175 de ori.

Elena Viorica Huțan are 25 de 
ani de slujbă în aviația civilă a 
țării, destinul ei împletindu-se 
armonios cu însăși perioada de 
făurire a socialismului de către 
partidul clasei noastre muncitoare.

Cînd i S-a acordat insigna pentru 
7 milioane kilometri, o operație 
simplă de împărțire au transfor
mat această cifră în ore de zbor i 
16 000. Aceasta înseamnă 2 ani —

EUROBADGE-CLUB

Șl LOR LE PLACE FOTBALUL!
Primit cu condescendență, asistat 

mult timp cu zîmbete ironice, tra
tat apoi cu suspiciune, fotbalul fe
minin s-a încăpățînat să trăiască, 
și-a organizat competiții proprii și 
și-a adunat echipele la un cam
pionat mondial, cîștigînd — pe zi 
ce trece — teren și pe terenurile 
noastre.

In așteptarea inaugurării unui 
campionat, eveniment ce se va 
întîmpla încă în această toamnă 
—, feteie fotbaliste din Capitală 
își revendică tot mai mult dreptu
rile, disputîndu-și cu înverșunare 
numeroase trofee — „Cupa 23 Au
gust", a cărei finală s-a consumat 
aseară, n-a fost decît un preludiu 
al campionatului —, atrăgînd în 
tribune numeroși spectatori, mai 
întîi surprinși, apoi îneîntați de 
existența unor adevărate talente 
cu crampoane printre... urmașele 
Evei.

Rep

bun lucru este să-i scrieți

dru-

Trei prietene bune, trei muncitoare fruntașe, trei fotbaliste : Doina Ser
bezeanu, căpitanul echipei „Flacăra roșie", Ana lozu și Geta Vilău. Iată-le 
la locul lor de muncă, in fabrică, muncind cu însuflețire și gîndindu-se 
la duvă-a.miezile atît de mult așteptate, in care vor practica sportul lor 

preferat: fotbalul

____  ___ -j____ pe 
adresa Federației române de tenis : 
București, strada Vasile Conta nr. 16, 
Sectorul 1. Altfel îi puneți pe 
muri pe poștași I

UN GRUP DE SPECTATORI 
LUGOJ. „Ne bucură că echipa

Echipa feminină „Flacăra roșie" de la stingă (sus): Florica Stegaru, 
Mariana Năstase, Georgeta Nichifor, Filofteia Ion, antrenorul Gustav 
Barasch, rina lozu, Irina Filip, Ioana Niță, Mioara Puizan; (jos): Geta 
Vilău. Teodora Bucur, Olga Krdhl, Doina Serbezeanu. Angela Ioniță și 

arbitrul Miliaela Adler

zi șl noapte — petrecuți fără între
rupere la bordul avioanelor.

A doua însoțitoare de bord din 
Europa are cu 500 000 kilometri 
mai puțin decît cifra-record 
a Elenei Viorica Huțan.

Astăzi, campioana noastră euro
peană zboară ca instructor șef pe 
avioanele TAROM, care aduc 
turiști străini pe litoralul Mării 
Negre. Sub privirea ei se formează 
alte multe zeci de „însoțitoare".

Și, în timp ce fratele ei, cunos
cutul antrenor în sportul pagaei 

și padelei, Radu Hu
țan, conduce din vic
torie în victorie serii 
întregi de elevi pe o- 
glinda atîtor lacuri de 
pe glob, alți membri 
ai familiei s-au dedi
cat exclusiv zborului In 
azur I sora Elenei — 
Stela Palade a pilotat 
avioanele sanitare In 
cel de-al doilea război 
mondial. Fiul Elenei 
este astăzi inginer, lo
cotenent major de a- 
viație.

PENTRU COLECȚIONARII DE INSIGNE
Pasiunea colecționării de 

insigne sportive cunoaște, în 
zilele noastre, o anvergură 
fără precedent. Aflăm că în 
Anglia, la Cardiff, a luat fiin
ță o nouă asociație ,.euro
peană" a colecționarilor de 
insigne aparținînd cluburilor 
de fotbal. Numele noului for: 
Eurobadge Club".

Din multele talente relevate de 
competițiile feminine, să semna
lăm aici patru jucătoare — Flo- 
rica Stegaru, Doina Serbezeanu, 
Georgeta Vilău și Angela Ioniță 
prietene și colege de mUncă, 
componente ale formației „Flacăra 
roșie", zărită aseară — in cor- 
pore — la finala „Cupei 23 Au
gust", pe care ar fi vrut s-o dispute 
ele.

Scriindu-ie numele, reporterul își 
face o obligație din a aminti isto
ria — extrem 
lului feminin 
întreprindere 
a salariaților 
care acest sport a pătruns și s-a 
extins cu repeziciune, grație unui 
sprijin deosebit din partea condu
cerii (director — ing. Dumitru 
Pintilescu) și a comitetului sindi
cal (președinte — I. Voinescu).

Alcătuite în majoritate din lucră
toare și eleve ale liceului industri-

de scurtă — a fotba- 
la „Flacăra roșie", 

cu o preponderență 
de sex feminin, în

15 martie 1955 trece la 
ca primă însoțitoare de 

pe un avion românesc de 
externe, obținînd breve-

Elena Viorica Huțan a intrat 
in anul 1946 în serviciul avia
ției noastre civile.

La 
zbor, 
bord 
curse 
tul de membră a personalului 
navigant.

Prima diplomă de onoare ob
ținută la 7 septembrie 1958.

Primul milion de kilometri de 
zbor, împlinit la 15 august 1968.

Performanța celor 7 milioane 
kilometri de zbor este atinsă in 
luna iunie 1971 și constituie un 
record european.

Plutind pe ape sau în văzduh, 
toată această familie Huțan își 
împlinește cu sîrg și devotament 
datoriile ei către patria socialistă.

D. MORARU-SLIVNA

REFLECȚII
este 
este
>er-

• In sport, condiția fizică 
extrem de necesară. Cea morală 
indispensabilă.

• Nici un joc fără reguli. Unii p< 
Sista să facă reguli din ...abateri!

• Un fost mare campion a făcut 
o destăinuire : Nu se gîndea nicioda
tă să întreacă pe alții, ci doar pe sine.

• In sport nu există adversar, ci 
partener.

• In orice ascensiune, nu numai 
In munți, este recomandabil să pă
șești cu prudență.

• Jucătorul care crede că „mar
cajul" înseamnă „obstrucție" face o 
regretabilă eroare... semantică și mai 
ales de fair-piay.

• Vedetismul la fotbal are efecte 
mai nocive decit cel practicat în mu
zica ușoară : dăunează colectivului I

Barbu ALEXANDRU

într-o adresă, primită la 
redacție, clubul citat ne roa
gă să inserăm adresa la care 
i se poate trimite corespon
dența și eventualele solicitări 
pentru schimburi de insigne. 
Iat-o: Eurobadge Club, Mr. 
Edward Foley, 42 Templeton 
Avenue, Llanishen, Cardiff 
CF 4, Marea Britanie.

al de specialitate, echipele de fot
bal feminin ale Flăcării — efec
tivul tinerelor fotbaliste permite 
alcătuirea a... patru formații — 
se antrenează de trei ori pe săptă- 
mînă, pe stadionul din Dudești, 
sub conducerea unui entuziast ve
teran, Gustav Barasch. Prin blin- 
dețe și tact, acesta a reușit să 
facă față numeroaselor probleme, 
specifice unei echipe feminine, 
impună disciplina cuvenită și 
formeze o adevărată echipă, 
care sportul drag este axat 
prietenie și entuziasm.

Se cuvine să arătăm că, 
scurt timp, colectivul „Flăcării 
șii“ va iniția o nouă acțiune 
propagare a fotbalului feminin, 
prin disputarea unei cupe transmi
sibile, rezervată echipelor alcătu
ite din reprezentantele sexului 
frumos.

să 
să 
în 
pe

în 
ro
de

0 SECUNDĂ INTR-O MIE DE ANI
• Exercițiul fizic determină „ora exactă“ • Un singur sort de pudră și o cameră 

de purificare • SEIKO și SONNY se perfecționează prin sport și muzică

Măsurarea exactă a timpului a 
constituit dințotdeauna țelul de 
onoare al tuturor fabricanților 
de ceasornice de pe orice meridian. 

Iar renumitele mărci „Omega" și 
„Longines" au devenit nume sinonime 
cu ora precisă, creînd faimă locuitori
lor micii țări de la poalele Alpilor. 
In această întrecere a întîietății pen
tru cinstirea zeului Cronos, în com
petiție, alături de specialiștii elvețieni, 
de cîțiva ani a apărut un concurent 
deosebit de redutabil și zelos, firma 
SEIKO din țara Soarelui Răsare. 
Cronometrele „Seiko" au devenit cu
noscute și în lumea sportului, ele fă- 
cîndu-și cu prisosință datoria în com
petiții de mare anvergură, cum au 
fost Jocurile Olimpice de la Tokio 
(1964), Jocurile Balcanice de atle
tism de la Atena (1968) sau campio
natele continentale de atletism destâ- 
șurate tot in capitala Greciei, acum 
doi ani.

Niponii sînt foarte mîndri de iscu
sința meșterilor lor ceasornicari, iar 
denumirea acestor ceasuri („Seiko" 
înseamnă în limba japoneză preci
zie) nu provine, ni s-a spus, din ra
țiuni de pură reclamă comercială. 
Specialiștii japonezi iau foarte în se
rios sloganul firmei : „O secundă (n.a. 
se poate pierde) într-o mic de am”. 
Cu alte cuvinte un „Seiko” care este 
compus din vreo 300 de piese semni
fică perfecțiunea.

Reputația lui SEIKO și un argu
ment de natură sportivă — auzi
sem de un inedit program de gim
nastică executat de salariații marii 
întreprinderi — ne-au îndemnat ca, 
aflîndu-ne la Tokio, să vizităm aceas • 
tă fabrică. împlinirea dorinței noastre 
ne-a fost mult facilitată de extrema 
amabilitate a d-Iui Shiro Suzuki, se
cretarul general al Asociației de pri«- 
tenie Japonia—România.

SE VA iNTlMPLA...

cartușe 
pasaj 

40 de

într-un

de tir la zbor 
cam tot atîtea 

măcăi speriate 
pleca sănătoase.

...astăzi, 15 august: se deschide 
sezonul de vînătoare la rațe și 
gîște sălbatice, la prepelițe și la 
alte specii de vînat de pasaj.

...astăzi: cei aproximativ 50.000 
de vînători vor trage, cu efect sau 
fără, cca două milioane de 
(nu e vînător de păsări de 
acela care nu trage măcar 
cartușe la prima ieșire !)

...astăzi : se vor exprima, 
fel sau altul, cel puțin o sută de 
mii de regrete pentru faptul că, 
de-a lungul anului, respectivii n-au 
făcut antrenament 
— din care cauză 
rațe sălbatice vor 
și supărate și vor

...astăzi : cel puțin cinci milioane 
de țînțari se vor ghiftui pe pielea 
vînătorilor (la propriu și la figu
rat) socotind numai o sută de 
asemenea insecte bestiale pe cap 
de vînător — deși ele vin cu miile. 
Și dacă doar te-ar înțepa, n-ar fi 
nimic. „Doar ești vînător și ești 
obișnuit cu vicisitudinile acestui 
„hobby“ ; dar, de cele mai multe 
ori nu știi : îți trece prin față un 
țințar la distanța de 30 cm sau o 
rață la 30 metri ? Și pînă la urmă 
începi să crezi că ai reflexe 
întîrziate 1

...astăzi : cei aproximativ 50.000 
de vînători vor fuma, la un loc, 
pe puțin un milion de țigări — 
din cauza țînțarilor, dar mai ales 
a rațelor : vin rațele ? nu 
dar gîște, or veni ? etc. etc. 
seara, mai devreme sau mai 
toți aceștia vor 
100.000 de sticle 
explica reciproc, 
patru cîte patru, 
tras prost, sau 
falsă modestie dacă la ciorchinarui 
lor vor avea agățate mai mult de 
patru rațe și un rățoi sălbatic.

...astăzi : după caz și împrejurări, 
unii, într-un tîrziu, vor intra tiptil 
în casă, iar alții vor trîmbița încă 
înainte de a deschide ușa: „Vezi 
că am adus niște rațe ! Pune-le în 
frigider că pînă mîine se strică!...“

.„mîine: în cel puțin 50.000 de 
mici șuete se vor povesti peripe-

vin ? 
Apoi, 

tîrziu, 
puțingoli cel

cu bere și-și vor 
doi cîte doi sau 
cum și de ce au 

se vor lăuda cu

...daini SEIKOSHA este filiala 
principală (înființată în 1937) specia
lizată în ceasuri de damă (600 000 pe 
lună), unde lucrează 2 500 de anga
jați (muncitori, tehnicieni, personalul 
administrativ), majoritatea femei. Cele 
mai multe sînt tinere fete, școlarizate 
în întreprindere și care după absol
virea liceului rămîn în producție vreo 
șase ani. Apoi, o dată cu schimbarea 
stării civile (căsătoria) ele părăsesc, 
fabrica, alte promoții luîndu-le locul. 
La Daini Seikosha, unde funcționea
ză o întreagă aparatură electronică, 
sînt înscrise niște reguli să zicem de 
ordine interioară, care trebuie să fie 
respectate cu maximum de strictețe 
pînă în cele mai mici amănunte. De 
pildă, femeile pot folosi doar un 
sort de pudră, singurul (stabilit în 
urma unor cercetări științifice) care 
nu dăunează gingașelor și complica
telor mecanisme. De asemenea, toți 
salariații, purtînd salopete, sînt obli
gați, înainte de a începe lucrul, să 
facă un tur printr-o încăpere aspi
ratoare, o adevărată cameră de pu
rificare, de unde ies de-a dreptul 
imaculați, fără nici un fir de praf.

— Desigur, echipamentul mo
dern a! fabricii și organizarea mi
nuțioasă a procesului de produc- 
tie determină succesul firmei dv, 
-am întrebat pe dl. Yoshimoto 

Mori, unul dintre însoțitori.
— Fără îndoială. Mi-aș permite 

însă să mai adaug două lucruri 
extrem de importante, ne-a declarat 
interlocutorul nostru. Tinerețea oa
menilor și practicarea sportului (ca 
factor de întărire a sănătății și cu 
element de relaxare) contribuie foar
te mult la desfășurarea optimă a a- 
cestei munci migăloase și de 
precizie de la noi.

— Doriți să concretizați ?
— Fabrica dispune de un complex 

sportiv unde, după programul de iu-

marc

țiile, victoriile sau neșansele primei 
zile de vînătoare la rațe și gîște 
sălbatice...

Ilie CAttCIU

La vinatoare

DIDONA
TEȘTI. Adresa lui Iile Năslase 1

NIGO- 
Cel

DIN 
____ _____ _______ noa
stră, Vulturii, a promovat in divizia 
B. Dar, nu mai sîntem atît de veseli, 
cînd se percepe 7 lei intrare Ia un 
meci de antrenament, cum a fost 
cel cu Oțelul roșu. Și nu putem fi 
de acord nici cu explicația ce ni 
s-a dat : „ați vrut echipă de di
vizia B — plătiți Dar. să vă dăm 
cu vin tul, în continuare : „întrebînd 
cît va costa un bilet, în timpul cam
pionatului, ni s-a răspus : 10 lei**. 
Este surprinzător faptul că organele 
sportive locale — și ceea ce spunem 
este valabil nu numai pentru Lugoj 
— nu intervin pentru a impune clu
burilor și asociațiilor respectarea 
tarifelor legale. Pînă atunci, tot ceea 
ce puteți face este să vă rugați ca 
nu cumva Vulturii Lugoj să promo
veze ''în divizia A. Cine știe cît ar 
costa atunci un bilet, pe baza ace
luiași argument : „ați vrut echipă 
în divizia A — plătiți 

VICTOR SIMION. BUCUREȘTI. 
Simplul fapt că ați așternut pe hir- 
tie atîtea rinduri. ilustrează dragos-

era, salariații joacă volei, baseball, 
tenis de masă, tenis, baschet, bad
minton. popice. Printre cel 600 de 
membri (fiecare plătește o cotizație 
lunară de 250 de yeni) ai cercurilor 
sportive există șl mulțl amatori de 
pescuit, judo, karate, cros, culturism, 
haltere șl schi. De altfel, pentru acti
vitatea sportivă șl cea pe timpul va
canței, conducerea Instituției împreu
nă cu sindicatul afectează două mili
oane șl jumătate de yeni anual. 
Cred ci sportul. Inclusiv gimnastica 
în producție, lșl are cea mal mare 
pondere In faptul că la „Seiko", fla
gelul bolilor profesionale a dispărut 
cu totul, Iar numărul absenților de 
la serviciu a scăzut pînă la 5°A>.

— Ați menționat gimnastica In 
producție. Ce însemnătate îi a- 
cordați și cum se desfășoară ea ?

— Acest gen de activitate sportivă 
în timpul lucrului a fost inaugurat 
cu 12 ani în urmă. Atunci, un dele
gat al fabricii s-a specializat la un 
institut de un profil corespunzător și, 
reîntors, a început o instruire pe gru
pe. Astăzi nu mai avem un asemenea 
responsabil anume pentru că s-a in
staurat o continuitate bine înrădăci
nată. Lucrătorii de la Seiko se schim
bă destul de frecvent, în special feme
ile, dar cei nou veniți învață pro
gramul (tip și care nu se modifică) 
de la cei mal vechi. în întreaga în
treprindere se efectuează trei pro
grame de gimnastică diferite în con
ținut, cu scopul de a corespunde pen
tru relaxarea și destinderea necesare 
specificului muncii diverselor secții. 
Programul este executat de două ori 
pe zi. Dar pentru că demonstrația 
este cea mai bună exemplificare și 
cum la secția computere se apropie 
ora începerii gimnasticii, vă invit s-o 
urmărim împreună.

...Intr-o cameră spațioasă, unde lu
crau numai femei, Ia ora fixă (15,40 
— programul I avusese loc la 10.20), 
activitatea a încetat, iar megafoanele 
au început să difuzeze o melodie plă
cută, modernă și ritmică. Aliniate pe 
do-uâ rinduri tinerele salariate efec
tuau exerciții libere adresate întregu
lui corp, cu accent însă pe relaxarea 
și destinderea trunchiului și membre
lor superioare. întreaga suită avea 
continuitate, era accesibilă, lăsînd im
presia unui program de gimnastică 
ritmică, grațioasă și plină de fermi
tate. Exercițiile au fost repetate de 
trei ori, fără întrerupere, pe parcursul 
a 180 de secunde. Apoi, muzica s-a o- 
prit și a urmat o pauză de cinci mi
nute pentru odihnă liberă, după care 
lucrul a fost reluat.

Am mulțumit gazdelor noastre pen
tru că ne-au oferit o ocazie atit de 
agreabilă și instructivă de a vizita 
una dintre cele mai mari și intere
sante întreprinderi din Japonia. Aici 
ca șl la o altă fabrică tot atît de 
celebră, SONNY (aparate electroteh
nice), sportul, exercițiul fizic nu con
stituie o simplă distracție, un „hobby" 
al unui număr mai mare sau mai mic 
de inși. El se află pe deplin inte
grat în toate drepturile, ca parte 
componență a producției. In societa
tea modernă sportul a devenit o’ ne
cesitate, un element care poate in
fluența volumul și calitatea producti
vității muncii a milioane și milioane 
de oameni. Poate că niciodată pină 
în vremurile noastre maxima lui Ju
venal „mens sana in corpore sano” 
nu a apărut cu atîta viabilitate.

Constantin COMARNISCHI

— aproape 
la mașina ! 

am impresia 
la dezvoltați, 
complicare a

tea dv. pentru fotbal șl peptru... 
disciplină. Articolul dv — aproape 
1J0 de rinduri bătute '
— este interesant, dar 
că unele idei pe care 
duc mai degrabă la o 
lucrurilor, decît la o soluționare sim
plă și eficientă. Ne referim, de pildă, 
la propunerea pe care o faceți, ca 
Intre cartonașul galben (avertisment) 
șl cel roșu (eliminare), să se in
troducă un cartonaș... albastru, indl- 
cind eliminarea temporară din joc
— pe 10 minute. Cînd v-am spus 
că aceasta ar complica lucrurile, nu 
m-am gîndlt la faptul că arbitrii 
ar avea nevoie de un al treilea bu- 
zunărel, ci la acela că s-ar deschide 
noi porțl pentru interpretarea șt 
sancționarea abaterilor de la disci
plină. Mă gtndesc, pe de altă parte, 
chiar la manipularea cartonașelor, la 
apariția unui nou personaj, crono- 
metrorul. dacă nu și a unui... so
cotitor. Cred că arbitrii ar fi primii 
care s-ar opune la o astfel de mă

rie alta, dar ar putea
cartonașele (le încurcă, 
acum, etnd sînt numai

sură. Nu 
să încurce 
uneori, -i 
două I).

A. ZOLDI. SIGHIȘOARA. „Căpita
nul unei echipe de fotbal, împotriva 
căreia s-a acordat o lovitură de la 
11 metri, anunță pe arbitrul

Nr. 6786

Cronica sferturilor de veac

AUGUST

10*71 O FESTIVITATE 
IQ/ 1 SPORTIVA — „Ser
barea tirului comunal (.4 • 
avut loc In capitala București, 
duminică 1 august curent, In 
localul de Ia Cuibul cu barză 
ai Societății române do gim
nastică, arme și dare la 
semn. Acest local de tir și 
pavilionul preparat pentru 
primirea celor invitați, cava
leri și dame, a fost splendid 
decorat de primărie. (...) La 
9 ore dimineața trăgătorii 
concurenți, precum șl ofițerii 
și subofițerii din garnizoană 
și guarda civică cu marcato
rii și membrii juriului, înso
țiți de muzici, de pichete de 
jandarmi călări și de un ba
talion de guardă, au sosit In 
cortegiu la zisul local de tra
gere la semn, unde dîndu-se 
printr-un tun semnalul de 
sosire, s-au început tragerile 
de încercare". (Presa din 4 
august 1871).

1 R Q A VINATOARE. „Din 
iu^uGodeni, (județul 
Dîmbovița) se scrie că în 
pădurile statului de acolo 
s-au sporit mistreții așa de 
mult Incit noaptea devastea
ză porumburile. Țăranii din 
sat au trebuit să organizeze 
un corp de pază în fiecare 
noapte. (...) Joi noaptea s-a 
făcut o vînătoare (...). D. Pa
vel a 
foarte 
și 180 
nii au 
treți"
august 1896).

împușcat un mistreț 
mare (98 cm. înălțime 
cm lungime) iar 
împușcat alți doi 
(„Universul" din

țăra- 
mis-

1—13

1 Q4 A „FACHIRUL I" 
~apărut pe i

„A 
arenele 

bucureștene Ia început de 
campionat. Cu vestigii tehnice 
vechi, dar cu o invitație la 
tinerețe veșnică.

Cotormani, desigur, nu a 
mai fost cel de altă dată. De 
altfel, prea harnic nu a fost 
niciodată. A împărțit și acum 
baloane cu figuri de baleri
nă. a Intervenit de la distan
ță... cu încetinitorul, a exas
perat cu calmul și a șutat mai 
puternic decît altcineva astăzi. 
Am ghicit in aplauzele care 
i s-au adresat parfumul a- 
mintirilor. N-a mai fost ca 
la Balcaniada 1933, dar pre
zența lui a reconfortat.

Era ieri. Parcă ar fi azi...". 
(„Sportul popular" din 
august 1946).

Documentar de 
Dorin ȘTEFLEA

centru că lovitura va fi apărata de 
un jucător de cîmp. După execu
tarea penaity-ului, acest jucător mai 
poate să-și reia locul ca jucător 
de cimp, iar portarul să treacă

in poartă Regulamentulnou
interzice asemenea schimbări într-o 
echipă, șl nici revenirea la formația 
inițială. Dar exil i-ar folosi astfel de 
fantezii T Cel mult, adversarului 1

LICĂ RADEA, SATUL POIANA 
COMARNIC. „Deși am 35 de ani, 
uu-s căsătorit pentru simplul motiv 
că nu m-aș mai putea deplasa la 
toate meciurile, cu echipa mea fa
vorită, Petrolul". Cred că este pri
mul (șl ultimul !) caz de burlăcls 
din cauza... fotbalului ! Jucătorii se 
căsătoresc, și suporterii — nu ! Dar, 
nu se poate ca Petrolul să nu vă 
producă, într-un meci, o mare dezi
luzie. Și a doua zi. eu siguranță, 
vă căsătoriți 1 Cit privește controver
sa In care v-ațl angajat, aț! pierdut : 
finala campionatului mondial de fot
bal din 1938 s-a disputat între Italia 
șl Ungaria, victoria revenind primei 
echipe. La acea ediție reprezentativa 
României a fost eliminată. în mod 
surprinzător, de Cuba, cu toate că 
alintase toate vedetele timpului, în 
frunte; cu Baratki Dcbay, Bogdan, 
Rafinski, Biirger etc. Aceștia au făcut 
parte din unsprezecele învins cu 
2—1 de Cuba, după ce primul meci, 
în care evoluaseră Pavlovici — Bur
ger, Chlrolu — Vlntilă, Rășlnaru, 
Rafinski — Blndca, Covaci. Baratki, 
Bodola și Dobay, se terminase ia 
egalitate : 3—3 1

ilustrații : N. CLAUDIU

I
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MllNE, DIVIZIONARELE B IȘI INCEP ÎNTRECEREA
„AM EFECTUAT UN TURNEU UTIL"-

Milne, cele 32 de echipe din 
cele două serii ale eșalonului 
secund al fotbalului din țara 
noastră se vor alinia la startul 
ediției a 32-a.

La această oră pregătirile s-au 
încheiat *1 In fiecare tabără se 
așteaptă cu nerăbdare primul 
fluier al arbitrilor. Programul e- 
tapei oferă partide ce se anun
ți a fi viu disputate, deschise 
oricărui rezultat. Sperăm că miza 
meciurilor nu-și va pune am
prenta pe calitatea jocurilor, iar 
spectatorii vor putea asista chiar 
din etapa inaugurală la bune 
spectacole fotbalistice.

Și acum, iată programul pri
mei etape: Metalul Tîrgoviște— 
Sportul studențesc, Știința Ba

„CUPA 23 AUGUST"
A REVENIT ECHIPEI

80 000 de spectatori au ținut Ieri 
s& asiste, pe stadionul Republicii, la 
finala primei ediții a „Cupei 23 Au
gust" la fotbal feminin, caro a adus față 
tn față formațiile Rapid și Confecția. 
Meciul, nesperat de frumos, i-a cap
tivat pe spectatori, care au aplaudat 
cu dărnicie numeroasele momente de 
fotbal pur oferite de fete. Am fost 
martori ai unor fente. driblinguri, 
pase și șuturi la poartă executate 
ireproșabil, cu fantezie și dezinvol
tură.

Partida și-a denunțat Încă din 
start... Intențiile. Rapid a marcat un 
gol chiar In min. 2 (prin Mariana 
Preda), unei portărițe, Livia Bucur, 
puțin obișnuită să privească mingea 
rostogollndu-se în plasă (pînă ieri 
primise trei goluri în 17 partide).

Descumpănite, căci erau pentru 
prima oară conduse pe tabela de 
maroaj, fetele de la Confecția nu 
reușeso să-șl Intre în ritm, să lege 
jocul, ciu toate strădaniile Virginicăi 
Huțan (excelentă prin tot ce a rea
lizat în prima repriză). Ajutate de 
șansă, ele vor egala, însă, exploatînd 
o greșeală a apărării adverse, prin

»,Cupa Diana" in organizarea C.M.E.F.S. București și a ziarului Sportul f

ACTIVITATE INTENSĂ
LA CENTRELE DE INSTRUIRE

Se pare că vom asista — chiar 
mai înainte de expirarea celor trei 
Tuni prevăzute de regulament pen
tru instruire și disputarea întrece
rilor — la un reviriment al spor
tului feminin din Capitală. „Cupa 
Diana" a trezit în mai toate între
prinderile unde majoritatea sala- 
riaților o formează femeile, intere
sul pentru exercițiul fizic. Afirma
ția e confirmă, printre altele, nu
mărul mare al tinerelor care doresc

ergem
CAIAC-CANOE. Baza «portlvă 

Bnagov, de la ora 9 : cam
pionatele europene de juniori.

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

DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ A TINERETULUI
(Urmare din pag. I)

maestru al sportului — cu bogate 
realizări în cercetarea științifică, 
Ion Dumitrescu — fost component 
al lotului republican de atletism, 
azi muncitor fruntaș la U. M. Mus
cel și antrenor priceput, prof. Ga
briel Bădescu — fost sportiv frun
taș căruia i s-a încredințat condu
cerea Liceului central de atletism 
C. Lung, Emil Drăgan, Cornel Pe
trescu, Emil Bălăcescu, Leonte Ia- 
novschi, Tănase Dima și alții.

Puternicul rol educativ pe care 
îl exercită munca asupra ti
nerilor sportivi a revenit ca 

un fir roșu în informarea prezen
tată șl în cuvîntul majorității par- 
ticipanțitor la discuții. Ing. Gh. 
Stăndulescu, A. Nanu, președintele 
C. S. Pitești, și alții, au criticat cu 
tărie faptul că unii sportivi, de în
dată ce au obținut un rezultat mai 
răsărit, consideră că participarea la 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
în producție nu mai e obligatorie 
pentru ei fiindcă, chipurile, i-ar 
stînjeni în obținerea unor perfor
manțe șl mai valoroase. Acest lu
cru se manifestă îndeosebi în rîn- 
dul fotbaliștilor,

S-a făcut pe bună dreptate ob
servația că un asemenea sportiv nu 
lucrează nici în producție și nici pe 
la antrenamente nu e de 
pentru că și aici se cere 
strădanie, disciplină, adică 
ceea ce nu le place nici la locurile 
de muncă. In total contrast cu 
aeești pierde-vară, au fost arătate 
exemple de sportivi adevărați care 
Pe tetenul de sport aduc din fa
brică, din instituția în care lucrea
ză, seriozitatea, deprinderea de a 
•nunei din toată inima, responsabi
litatea personală față de bunul 
mers al treburilor, respectul față de 
cel din jur, atașamentul fată de 
colectivul în care trăiesc și alte ca
lități morale caracteristice 
«tractorului vieții noi, 

văzut, 
multă 

tocmai

con-

cău—Portul Constanța, Metalul 
Plopeni — Ș. N. Oltenița, Meta
lul București—F.C. Galați, Poli
tehnica Galați — Ceahlăul P. 
Neamț, Chimia Rm. Vllcea — 
C.F.R. Pașcani, Progresul Brăila
— Dunărea Giurgiu, Poiana Cîm- 
pina—Progresul București (seria 
I), Politehnica Timișoara—C.S.M. 
Reșița, C.S.M. Sibiu — Electro- 
putere Craiova, Gaz metan Me
diaș—Metalurgistul Cugir, Vultu
rii textila Lugoj—Minerul Anina. 
Chimia Făgăraș—Minerul Baia 
Mare, Corvinul Hunedoara—Glo
ria Bistrița, Olimpia Oradea— 
C.F.R. Arad, Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Timișoara (seria a II-a).

Reamintim că toate partidele 
vor începe la ora 16,30.

Puica Lazăr. dar cîteva minute mai 
tîrziu Rapidul avea să preia din nou 
conducerea prin golul marcat de 
Constanța Țăndărică. Pînă la pauză, 
Confecția domină, domină autoritar, 
înscrie un gol direct din lovitură 
liberă... indirectă, anulat bineînțeles, 
în virtutea regulamentului, de arbi
tru. La reluare. Confecția își con
tinuă asaltul și reușește să înscrie 
două goluri, asigurîndu-și pentru 
prima dată în acest meci avantaj : 
3—2. A urmat o gravă greșeală a 
arbitrului Ene, care nu a validat un 
gol regulamentar marcat de Confec
ția, și apoi — pe un contraatac — 
golul egalizator al Rapidului. La 
sfîrșitul celor 60 de minute de joc, 
tabela de marcaj indica un rezultat 
de egalitate: 3—3. Conform regu
lamentului competiției, s-a procedat 
la executarea a cîte 5 lovituri de la 
11 m. Ambele echipe au transformat 
cite 3. fiind departajate în cele din 
urmă prin două noi penalty-uri, exe
cutate alternativ. Rapid a tnsoris 2 
goluri, Confecția numai unul. Așa
dar, scor final : 8—7. Golurile me
ciului au fost marcate de Mariana 
Preda, Constanța Țăndărică și Doro- 

să joace fotbal, să devină bune țin- 
tașe la tir cu arcul, să-și călească 
organismul prin practicarea crosu
lui, ori să-și dezvolte atenția, în- 
demînarea și agilitatea prin prac
ticarea tenisului de masă. Din mo
ment ce așa stau lucrurile, se poate 
spune că patru discipline sportive 
care figurează în' regulamentul 
„Cupei Diana" au fost bifie alese. 
Că așa stau lucrurile ne-am con
vins în timpul mai multor convor
biri purtate cu tinere sportive, 
președinți de asociații sportive, in
structori și antrenori. La întreprin
derea Tricodava ne-a fost interlo
cutoare profesoara de educație fi
zică Maria Ungureanu.

— Nu au început încă întreceri
le — cu excepția fotbalului — dar 
vă pot spune că se conturează 
încă de pe acum 
cestei competiții 
lor. Din proprie 
spun că cine a 
exercițiului fizic, 
prea ușor la această plăcere utilă. 
De aceea, „Cupa Diana" este cu 
atît mai binevenită. Revenind la 
fotbal trebuie să vă spun că una 
dintre echipe a și susținut cîteva 
meciuri, o a doua urmînd a fi în
chegată în aceste zile. De instrui
rea fotbalistelor se ocupă Armin 
Lax și Constantin Niculescu, am
bii foști sportivi și foarte buni in
structori.

un succes al a- 
destinate femei- 
experiență vă 
deprins gustul 
nu va renunța

Analizînd cauzele care generea
ză lipsurile din comporta
mentul unor sportivi, s-a ac- 

vină 
aparține 

datoria de a 
de a-și educa 
îndeplinească 
spuneau to- 

— președintele

centuat în unanimitate că o 
dintre cele mai serioase 
antrenorilor, care au 
instrui, dar și pe aceea 
elevii. . * 
această 
varășii 
c.s. c. 
nor la 
ș.a. —

grav, contri- 
sufletească a

remarca tov.

„In loc să-și 
îndatorire - 
Al. Duță

Lung. P. Atanasiu — antre- 
asociația sportivă „Dacia" 

unii antrenori nici nu știu 
unde lucrează sportivii lor sau nu 
păstrează o legătură strînsă cu 
locurile de producție ale acestora. 
Unii antrenori nu sînt ei înșiși 
exemple bune în fata elevilor lor, 
nu dovedesc exigență nici în înde
plinirea sarcinilor lecțiilor de an
trenament, tolerează și, astfel, încu
rajează elementele certate cu mun
ca, cu disciplina, lăsind să se iro
sească timp, mijloace materiale și, 
ceea ce este și mai 
buind la rătăcirea 
unor tineri".

Merită reținută și
Cr. Papaiane, ale cărui tîmple ar
gintii confirmă cei aproape 40 de 
ani închinați sportului. Aderînd la 
critica făcută unor antrenori, el ce
rea consiliului județean „să nu se 
mulțumească a pretinde antrenori
lor să se ocupe și de educația spor
tivilor. ci să-i și învețe cum să facă 
acest lucru, mai ales cînd e vorba 
de antrenori tineri, fără expe
riență". în planul adoptat în șe
dință a fost prevăzută o bogată 
gamă de măsuri cu caracter edu
cativ. a cărei eficiență se va ve
dea, sîntem siguri, în scurtă vreme.

în cuvinte calde, simțite, tov. N. 
Costea, din partea Consiliului ju
dețean al pionierilor, s-a referit la 
puternicele valențe morale ale ac
tivității de educație fizică și sport. 
„Sportul — arăta vorbitorul — în
seamnă întrecere, o întrecere lo
ială, în care competitorii, pe baza 
unei pregătiri temeinice, își afirmă

ne-au declarat antrenorii echipei Sport Club Bacău
După turneul efectuat în U.R.S.S., 

echipa Sport Club Bacău s-a îna
poiat, cu avionul, vineri seara în 
București.

In timpul escalei făcute în Ca
pitală. am solicitat antrenorilor Petre 
și Constantin Rădulescu, cîteva amă
nunte despre turneu.

— Cîte meciuri ați Jucat 7
— în perioada 6—13 august, am 

susținut trei partide — ne-a decla
rat P. Rădulescu. Debutul l-am fă
cut la Voroșilovgrad, în compania e- 
chipei Zarea, de care am fost între- 
cuți cu 5—2 (3—0). După un înce
put slab. în partea a doua am domi
nat și în min. 82. scorul devenise 
3—2. Golurile noastre au fost reali
zate de Vătafu din 11 m și Duțan. 
Al doilea meci l-am jucat la Donețk, 
cu lotul olimpic al U.R.S.S. Și de 
data aceasta am pierdut, cu 3—2

IA FETE
RAPID

tea Nicolau — pentru Rapid ; Puica 
Lazăr (2) și Rodica Sandu — pentru 
Confecția.

Dumitru VIȘAN

Puica Lazăr (Confecția), autoarea a două goluri in meciul de ieri, se 
îndreaptă, cu mingea la picior, spre poarta Rapidului

T. MACARSCHIFoto l

IN LEGĂTURĂ cu delegările arbitrilor
LA MECIURILE DE DIVIZIA A

Răspunsul Colegiului central
Publicăm răspunsul Colegiului 

central de arbitri la nota intitulată 
„Start greșit", apărută în ziarul nos
tru șl în care se critica faptul că 
la prima etapă a diviziei A n-au fost 
delegați să conducă cei mai apre
ciat! arbitri, cei din lotul F.I.F.A. :

Startul nu este greșit. Noi consi
derăm că valoarea arbitrilor delegați 
Ia primele meciuri oficiale de divizia 
A este corespunzătoare.

In altă ordine de idei, apreciem 
că întîla etapă a campionatului are 
o importanță egală cu toate celelalte, 
nu facem din ea un moment aparte, 
nu o vom trata cu o grijă deosebită 
in detrimentul următoarelor.

Dacă Ia startul noului campionat 
lipsesc unii dintre arbitrii cunoscuți, 
mai ales cei cu ecusonul F.I.F.A.. 
aceasta se datorește faptului că ei 
au fost delegați să conducă meciu
rile din cadrul Turneului internațional 
de juniori, dotat cu „Cupa 23 Au- 

puterea fizică și psihică, dirzenia, 
curajul, măiestria, respectul față de 
adversar și din care, învingător sau 
învins, fiecare are numai de cîști- 
gat în dezvoltarea armoniosă a tru
pului și a minții. Dar, remarca el 
pe drept cuvînt, aceste calități nu 
vin de la sine, ele trebuie formate 
și consolidate permanent, prin grija 
antrenorilor, a tuturor celor ce lu
crează în acest domeniu. Copiii — 
spunea tov. Costea — își fac 
sea un model de comportare 
sportivul preferat și deci cu 
mai mult e necesar ca acest 
dei să fie desăvîrșit".

ade- 
din 
atît 
mo-

In încheierea lucrărilor a 
cuvîntul tov. Gr.
CACi'nin u ni rtnmiT

întregului 
program

luat 
I cuvîntul tov. Gr. Comartin, 

secretar al Comitetului jude
țean de partid, care s-a referit în 
primul rînd la importanța covîrși- 
toare pe care o are programul de 
acțiune privind activitatea politico- 
ldeologică de educare marxist-leni- 
nistă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, adoptat de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R., pe 
baza propunerilor elaborate de to
varășul NICOtAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, ca 
și aprobarea unanimă și însuflețită 
cu care întreaga populație a jude
țului Argeș, asemenea r 
popor, a întîmpinat acest 
de acțiune.

Făcînd o convingătoare 
a tabloului impresionant 
voltării economico-sociale 
și în perspectivă a județului Ar
geș, tov. Comartin, în numele Co
mitetului județean al P.C.R., a 
cerut tuturor sportivilor, antreno
rilor, profesorilor de educație fizică 
să ridice munca politico-educativă 
șl sportul de pe meleagurile arge- 
șene la nivelul acestei dezvoltări, 
la nivelul eforturilor și grijii pe 
care partidul nostru le manifestă 
zi de zi pentru aceste activități cu 
puternică influență asupra dezvol
tării fizice și morale a tineretului, 
a întregii populații.

descriere 
al dez- 

actuale

(3—0). Din nou, în repriza întîi s-a 
Jucat mai slab, Iar în cea de a doua 
am dominat, am marcat două goluri 
(autori : Vătafu din 11 m și Rugiu- 
bei) și s-au mai ratat cîteva ocazii. 
Despre cel de al treilea meci, în 
care am întrecut pe Nefci cu 2—1, 
la Baku, jucătorii folosiți au dat un 
randament superior., în aceste parti
de am încercat pe toți jucătorii care 
au făcut deplasarea, adică : Ghiță, 
Fugacin — portari, Hrițcu, Mioc, 
Catargiu, Vciicu, Sinăuccanu, Comă- 
nescu, Voimer — fundași. Vătafu, 
Duțan — mijlocași. Pană. Dembrov- 
șchi. Rugîubei, Sorin Avram, Florca 
și Băltită.

— Cum aprcciați turneul 7
— Deosebit de util — a intervenit 

în discuție C. Rădulescu — deoarece 
am avut condiții bune de pregătire, 
iar partenerii au fost destul de pu
ternici. Stadiul diferit in care se află 
echipele — noi, în perioada prccom- 
petițtonală, iar gazdele în plin cam
pionat — și-a spus cuvîntul.

— S-a cristalizat formația pentru 
începerea campionatului 7

— în mare măsură, da — ne-ă spus 
P. Rădulescu. Am folosit-o în meciul 
de la Baku. Iată-i pe cei ,.11“ cu 
care vom începe noua ediție : Fuga- 
ciu — Mioc, Catargiu, Velicu, Co- 
mănescu, Vătafu, Butan, Pană, Dem- 
brovschl, Rugiubci, S. Avram.

P. V.

gust”, care se va desfășura la Brașov 
și în alte localități. în perioada 19—24 
august, între echipe reprezentative de 
țări.

ing. Andrei RADULESCU 
președintele Colegiului central do 

arbitri

N.R. Apreciem promptitudinea și 
argumentele răspunsului Colegiului 
central de arbitri. Totuși, credem că 
era posibilă o repartizare mai judi
cioasă a celor mai apreciați cavaleri 
ai fluierului, astfel îneît unii dintre 
ei să conducă- partidele turneului de 
juniori, Iar alții meciuri de „A".

(Urmare din pag. 1)

1967 a centrului de copii și juniori
de pe 
a dat 
blema 
fotbal 
tă, că _ .. __________
Această iluzie, a fost substanțial ali
mentată de Împrejurarea fericită că 
după numai un an de la debutul 
activității centrului, U.T.A. — cu 
Broșovschi. Atodiresei, Badea și alte 
elemente talentate în formație — 
cîștiga titlul de campioană a țării la 
juniori. Dar succesul s-a dovedit efe
mer. A urmat o perioadă de stag
nare și chiar de accentuat regres, 
care s-a prelungit pînă astăzi. Fiind
că atunci. în acea euforie generală, 
aproape nimeni nu și-a dat seama 
că, prin fetișizarea ei, soluția creării 
centrului ar putea duce și la consecin
țe negative. într-adevăr, concentrîn- 
du-se la U.T.A. — în acel an de debut 
al centrului — tot ceea ce era mai 
bun în oraș, celelalte asociații din 
Arad s-au considerat eliberate de 
grija de a se mai ocupa de crește
rea copiilor și juniorilor, iar noi 
n-am combătut cu tărie această ne
fericită mentalitate. Se formase ideea 
greșită că actualul centru de la 
U.T.A. va fi în măsură să ofere ju
cători tuturor echipelor din oraș. Mai 
mult decît atît, chiar și unele echipe 
din județ începuseră să aștepte ju
cători gata formați de la acest cen
tru.

Și în tot acest interval, eu excep
ția primului an de funcționare, cen
trul de la U.T.A. s-a zbătut în plasa 
unor accentuate dificultăți și a pro
priilor slăbiciuni. Mai întîi sînt de 
menționat dificultățile de ordin fi
nanciar. După ce, la început, cen
trul a fost subvenționat corespunză
tor de către federația de fotbal, din
1968 el a fost trecut sub patronajul 
sindicatelor, i 
țial sumele 
aduce la un 
în acest an 
dar chiar și 
dată de sindicate este mult sub cota 
subvențiilor pe care le oferă federa
ția centrelor sale proprii din alte 
județe.

Pe de altă parte, centrul de copii 
și juniori de la U.T.A. nu dispune 
de o bază corespunzătoare pentru an
trenamente, folosind — prin înțelegere 
— terenul de joc de la Indagrara. 
De altfel, în municipiul Arad, tere
nurile de fotbal (ca și cele de sport 
în general) constituie o adevărată 
problemă.

Nici în privința antrenorilor lu
crurile nu stau mai bine, iar la acest 
capitol U.T.A. poate fi criticată că 
nu • s-a preocupat suficient pentru 
a forma buni tehnicieni dintre foștii

lingă asociația sportivă U.T.A. 
multora falsa impresie că pro- 
formării tinerilor jucători de 
a fost, astfel, practic rezolva- 
rezultatele vor veni de la sine.

care au redus substan- 
alocate. pînă la a Ie 
nivel simbolic. De abia 
s-a reușit o redresare, 

acum subvenția aeor-
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Oradea - OPTIMISM BINE TEMPERAT;
După trei ani, Oradea sărbătorește 

din nou intrarea Crișului in divizia 
A. Tn 1968. după un baraj dramatic, 
echipa orădeană revenea în arena 
cea mare. într-o atmosferă de entu
ziasm neînfrînat, cu o garnitură, al
cătuită mai . ales din tineri, plămă
dită cu greutăți și responsabilitate, 
în doi ani de stagiu în divizia secun
dă. Atunci. în 1968, orădenii se în
trebau peste cîți ani „grădinița de 
copii” a Crișului șe va maturiza, do- 
vedindu-se capabilă să atace titlul, 
și care dintre copiii minune ai echi
pei va Îmbrăca primul, tricoul națio
nalei 7 Oamenii credeau orbește in 
echipa aceea crudă, dar doldora de 
talente, drumul el părindu-li-se ne
ted șl constant, fără pericol de acci
dente. Dar accidentele au fost grave. 
Retrogradarea a fost urmată de ple
cări. alți jucători au dat semne de 
plafonare, pe scurt din 12 jucători 
care eu participat efectiv la barajul 
de la Timișoara doar patru au mai 
rămas în lotul actual. Greutatea cea 
mare n-a constat in repararea din 
mers a avariilor, cit în înlăturarea 
urmărilor șocurilor morale. Pe la 
jumătatea turului de „B”. echipa pă
rea sleită sl resemnată. Publicul știe 
nutfn din ceea ce se întîmnlă în cu
lisele unei echioe. ochii săi fiind a- 
țintiti soro jucători și antrenor. Do 
aceea, puțini cunosc meritele con
ducătorilor Crișului — inginerul TIo- 
ria Cosma. profesorul de matematici 
Ghcorghe Chis. contabilul I. Sipoș și 
ceilalți membri ai secției de fotbal 
— rare. în zilele cele mai grele, au 
reușit să siringă rindurile. să înlocu
iască blazarea cu îndiriirea și — in 
cele din urmă — să salveze o situație 
ce părea iremediabil compromisă.

Promovarea de acum a fost primi
tă la Oradea total diferit față de 
cea din 1968. Nu se vorbește do o 
victorie, ci doar de repararea unei 
avarii care a obligat nava Crișului să 
•acosteze pentru un an în portul ne
ospitalier și bîntuit de furtuni al di
viziei B. Acum orădenii sînt mai 
zgîrciți cu laudele și mai circum- 
specțl în ce privește viitorul echipei. 
N-au mai avut loc primiri festive în 
centrul orașului, nu s-a mai cîntat, 
nu s-au mai risipit flori. Toată lu
mea se întreabă ce trebuie făcut 
pentru ca o eventuală translație A—B 
să fie blocată și echipa să-și per
manentizeze locul în prima divizie, 
reinnodînd o tradiție care devine 
stinjenitoare prin decalajul perfor
manțelor. Do altfel, este a patra pro
movare orădeană în ultimul deceniu, 
precedată fiecare — evident — de 
cîte o retrogradare, adevărat blestem 
pentru succesorii lui Ronai, Bodola, 
Mircea David, Baratki, Bodo sau 
Vaczi. S-a Încetățenit o atmosferă 
mai înțeleaptă, am zice mai realistă, 
pe care o bănuim și mai fertilă.

Ideea romantică — nu lipsită to
tuși de urmări pozitive — a formării 
unei echipe exclusiv din pepiniera 
proprie a trebuit serios amendată, 
din vreme ce în grădina Crișului au 
intrat atîția. și pe poartă șl prin 
gard. Numai din tinerii plecați in 
ultimii doi ani s-ar putea alcătui o 
formație cu pretenții pentru divizia 
A. Din curiozitate, să o concretizăm : 
Catona. Cocls, Erdely. E. Nag.v, Eo- 
povici. Sătmăreanu II, Sudi. Cassai, 
Kun I, Kun II. Birta. Cîteva din a- 
ceste nume nu . spun, deocamdată, 
mare lucru amatorilor de fotbal, dar 
la Oradea s-au pus mari speranțe 
în ele, iar prezența în această echi- 
pă-fantomă a unui Catona, Popovici, 
Cassai sau a fraților Kun este o do
vadă elocventă a zădărniciei de a miza 
totul pe forțele proprii. In asemenea 
condiții. Crișul și-a deschis porțile 
și brațele unor jucători veniți șă-1 
întărească rindurile. Pînă acum nu 
se poate vorbi de achiziții spectacu
loase, ci numai de schimburi avan
tajoase, unele făcute cu lațul de 
gît (vezi tratativele cu U.T.A.), dar 
cu efecte surprinzătoare. Abandonat 
de Arad, Șchiopu a făilit la Crișul 
un sezon excelent, avind un rol ma
jor în bătălia promovării, de la pri
mele meciuri devenind răsfățatul tri
bunelor, concurat acum de Moldo
van. ale cărui evoluții la primele me
ciuri de verificare au entuziasmat. 
(O poantă din tribună ta unul din 
aceste jocuri : ..Dacă mai vin mtiiți 
să ne ia jucători, ajungem eampioni"). 
Generoși ca întotdeauna, spectatorii 
arădeni i-au primit cu inimă caldă 
pe acești băieți talentat!, ajuttndu»! 
să treacă mai repede peste traumele 
produse de ușurința cu care fostele 
lor echipe i-au declarat disponibili. 
Poate și mal curtenitor a fost publi
cul cu Ștefan Coldum. încă n-am 
văzut în România un antrenor aplau
dat așa cum a fost Coidum la prima 
sa ieșire pe stadionul orădean. Un 
vot de încredere care îi asigură nou
lui conducător tehnic un climat de 
muncă extrem de favorabil. Adăugind 

săi jucători. După cum trebuie spus 
că nici cei ce activează în prezent la 
centrul de Ia U.T.A. și la celelalte 
asociații din Arad nu o fac cu des
tula pasiune. Nu-i deci greu de ex
plicat de ce în cazul echipelor de 
copii și juniori procesul de selecție 
și de instruire este încă nesatisfă
cător, iar volumul de muncă in
suficient.

DĂDĂCIND CU TOTII PRIMA ECHI
PĂ, AM SCAPAT DIN VEDERE 

PERSPECTIVA

MIIIAI FLORE, președintele clu
bului U.T.A. t In ultimii ani, preo
cupările conducerii clubului — șf nu 
numai ale sale — au fost îndreptate 
aproape exclusiv spre echipa mare. 
Toți am dădăcit-o, toți am fost cu 

DE CE ARADUL NU MAI 
REUȘEȘTE SĂ CREASCĂ 

FOTBALIȘTI DE VALOARE?
ochii la ea, poate și pentru că rezul
tatele pe care le-a obținut ne-au 
mers uneori la inimă. Mulțumiți de 
ceea ce era în prezent, am scăpat 
din vedere perspectiva. Și noi, dar 
mai ales antrenorii — sub imperiul 
obligațiilor pe care ni le creau titlu
rile cucerite — am căzut în păcatul 
de a căuta să întărim echipa numai 
cu jucători gata formați, aduși de 
prin alte locuri. Nu am avut răbdarea 
necesară de a-i încerca și promova 
mai întîi pe jucătorii din pepiniera 
proprie. Neîncrederea manifestată, ca 
si lipsa noastră generală de atenție 
față do copii și juniori ne-au adus 
în situația ca în acest eșalon de 
rezervă de care dispunem să nu avem 
—- la ora actuală — nici cantitate și 
cu atit mai puțin calitate.

SELECȚIA NU ESTE FĂCUTA
Corespunzător

i

ALEXANDRU PANICI, vicepreșe
dinte ai secției de fotbal U.T.A. : 
Rezultatele obținute de centrul nostru 
de copil Șl juniori sînt. Intr-adevăr, 
nejustificat de modeste. Dintre cau
zele care au determinat această si
tuație nesatisfăcătoare, cred că pe un 
loc de frunte ar putea figura modul 
deficitar al selecției. Această opera- 

că în aceste zile clubul înregistrează 
o creștere sensibilă a nunșărului de 
membri susținători (scăeut pînă aproa
pe de zero după retrogradare), că la 
meciurile de verificare tribunele sînt 
bine populate, trebuie să conchidem 
că optimismul temperat și circum
specția orădenilor nu pot fi confun
date cu răceala sau indiferența. Este 
vorba de o atmosferă mai aptă pen-

SUPORTERII -
seismografe fidele

In preajma 
noului campionat

tru rezultate bune decit euforia gălă
gioasă din trecut.

Tn timp ce pe scaunele din Piața 
Republicii sau Ia colțul restaurantu
lui „Oradea”, microbiștii caută răs
punsuri si soluții, toate fnfailibile, in 
aceeași întrebare : „ce va fi 7”. mn- 
nifestindu-și încrederea in Coirțum, 
acesta — împreună cu dr. V. Frin- 
culcscu. vechiul său colaborator — 
caută răspunsuri la întrebări mai 
concrete, încearcă soluții care nu se 
dovedesc întotdeauna infailibile.

L-am Întrebat pe imul antrenor al 
Crișului dacă primele impresii în le
gătură cu echipa sînt peste sau sub 
așteptări și am primit un răspuns 
aparent diplomatic. în fond de o 
explicabilă sinceritate : nici sub și 
nici peste, pentru că știa atît de pu
ține lucruri despre echipă incit n-a 
avut nici o impresia prealabilă. Pur 
șl simplu este într-o fază de tatonări. 
După cele văzute pînă acum este 
încrezător în posibilitățile echipei, 
cițiva jucători îi dau mari speranțe, 
dar le cero tuturor o mai mare an

Problemele disciplinare sînt tot atit 
de importante ca și cele tehnice

De vorbă cu Andrei Rădulescu, despre cursul 
internațional de arbitri de la Olimpia

Timp de 6 zile, între 8 și 13 
august, doi reprezentanți ai arbi
trajului românesc, Andrei Rădules
cu, președintele Colegiului central 
al arbitrilor, și Chevorc Ghemigean, 
din lotul divizionar A și lotul 
F.I.F.A., au participat la cursul de 
arbitri organizat de Federația 
greacă de fotbal, în colaborare cu 
F.I.F.A., în orașul Olimpia, din 
Grecia.

La întoarcere, l-am abordat pe 
președintele Colegiului central al 
arbitrilor, rugîndu-1 să ne spună 
cîteva cuvinte despre acest curs, 
despre problemele discutate.
— în primul rînd, vreau să arăt 
că la Olimpia au fost prezenți 140 
de arbitri, dintre care 100 repre
zentau țara gazdă. De peste hotare 
au fost invitați 40 de arbitri din 
țările mediteraneene și balcanice. 
Printre cei prezențl »-au numărat 
arbitri din România, Bulgaria, 
Turcia, Iugoslavia, Italia, Franța, 
Spania, Maroc, Tunis, Algeria Și 
Siria. Participanții au ascultat o 
serie de referate legate de cîteva 
importante probleme de arbitraj, 
care au generat discuții pasionan
te, nu de puține ori ivindu-se 
puncte contradictorii. Așa s-a în- 
tîmplat atunci cînd au fost luate 
în discuție diferite aspecte ale legii 
avantajului, cum ar fi acela al 
aplicării ei în suprafața de pedeap
să. Ken Aston, președintele Comi
siei de arbitraj F.I.F.A., a fost 
de părere că avantajul suprem este 
lovitura de la 11 m metri, în timp 
ce aproape totalitatea celorlalți 
participanți au opinat că, în unele 
ocazii, se pot Ivi avantaje și mai 
mari, de care arbitrii ar trebui să 
țină seama, abținîndu-se, deci, să 
fluiere penalty, Deci totul depinde 
de orientarea arbitrului, de felul 
cum consideră el că se realizează 
mai bine avantajul i printr-o lovi
tură de la 11 metri, sau lăsînd jo

țiune, foarte importantă in complexul 
proces de creștere a tinerilor fotba
liști, se face încă într-un mod ne
corespunzător și nu are caracter per
manent. Antrenorii noștri de la cen
tru — ca de altfel și cei de la alte 
echipe din Arad — nu umblă prin 
cartierele orașului, prin școli, pentru 
a descoperi elemente cu perspectivă 
în fotbalul de performanță.

Nu caut justificări pentru ei. dar 
cred că lipsa lor de pasiune se dato
rează ?i faptului că veniturile lor nu 
sînt stimulative.

ANTRENORII NU DOVEDESC 
SUFICIENTA PASIUNE

ALEXANDRU DAN, antrenor co
ordonator al centrului de copii și ju
niori U.T.A. : S-a vorbit aici de sub

venții, apreciindu-se că ele nu sfnt 
suficiente. Pot să adaug că ele s-au 
acordat global, împreună cu cele 
pentru echipa mare, ceea ce a dus 
la o și mai serioasă diminuare a 
sumelor destinate centrului nostru. 
De fapt, nouă ni se dădea ceea ce 
mai rămînea după acoperirea cheltu
ielilor primei echipe. De abia din 
acest an centrul are din nou buget 
separat, așa cum a avut în primul 
an de la înființare.

Pe de altă parte, ne putem plînge 
de lipsa unei colaborări eficiente cu 
celelalte cluburi și asociații din Arad, 
care nu îndrumă spre centrul nostru 
copiii de perspectivă. De asemenea, 
trebuie să menționez eă multi dintre 
jucătorii pe care centrul nostru i-a 
dat unor echipe din diviziile B și C 
pentru a fi rodați în jocuri mai grele 
n-au realizat acolo progresele aștep
tate pentru n fi apoi readuși la 
U.T.A., capabili de a evolua în pri
ma formație.

Fără îndoială. la situația nesatis- 
fărătoare in care ne aflăm avem și 
noi. antrenorii de la centrul de copii 
și juniori (n.r. alături de antrenorul 
coordonator mai activează antrenorii 
Mercea și Dobra), partea noastră de 
vină. Este adevărat că ne-am func
ționări, că nu depunem suficientă 

gajare la efort. Refuză să discute, 
deocamdată, despre formația de bază,'1 
nici măcar în cacurile acelor jucă
tori care — după evoluțiile de pînă 
acum — s-au impus cu autoritate. 
Singura afirmație categorică : echipa 
nu va retrograda 1 Să-i dăm credit 
omului care, eu cinci ani in urmă, 
debuta ca antrenor de divizia A tot 
cu o echipă nou promovată. Vă a- 
mintiți ? Jiul-Steagul roșu 7—0. ..Din 
acel rezultat, Jiul a trăit cițiva ani 
In divizie" — conchide Coidum după 
incursiunea In trecut la care 1-arr. o- 
bligat, dind de înțeles că și in cazul 
Crișului va miza pe un început bun, 
echivalent eu un. doping psihologie.

Multi it reproșează lui Coldurft, 
mai In glumi mal in serios, de ce 
nu l-a adus eu sine ți pe... Oble- 
menco, omul de gol fiind la Crișul, 
de multi ani, punctul nevralgic. Mă 
gindesc insă că Suclu, Moldova». 
Șchlopu, N. Alexandru, Coefș, M»t 
sau Cefan ofer®, suficiente soluții 
pentru o linie ofensivă tot atit de 
bună ca Mariinovici, I.ibardi, Casaa- 
dra, Pemnescu, cea cu care Coidum 
a impresionat la Jiul prin joc des
chis și eficient. Comparand stilul de 
joc al Jiului de acum cinci ani cu 
Universitatea Craiova din ultimi 
vreme, Coidum ne apare dintre acei 
puțini antrenori care nu vin în fața 
echipei cu un pat al lui Procust eti
chetat ..coricepțle personală”, ci caută 
— și găsește — soluțiile cele mai 
potrivite lotului do care dispune. Ar 
fi un cîștig imens pentru Crișul, 
deoarece pînă acum două au fost 
cauzele care au împiedicat exprima
rea deplină a marilor sale potente 
tehnice : a) drămuirea excesivă a e- 
fnrturilor la antrenamente și uneori 
chiar la jocuri — și b) lipsa unei 
concepții tactice adecvate calităților 
(sau defectelor) jucătorilor. Din mo
ment ce noul antrenor a pornit la 
reorganizarea echipei tocmai do la 
aceste capitole, înseamnă că... vom 
trăi și vom vedea !

DUMITRU CHIRIE* 
' revista „Familia" 

cul să curgă și dînd jucătorului., 
faultat, dar rămas cu mingea la 
picior, prilejul să marcheze.

— Asupra căror probleme s-a 
insistat mai mult ?

— Deși a fost o consfătuire teh
nică. în care lecțiile teoretice au 
fost urmate de demonstrații prac
tice, desfășurate pe splendidul sta
dion unde au avut loc vechile O- 
limpiade, totuși, multe ore de de/.-, 
bateri au fost consacrate aspecte
lor disciplinare, recomandîndu-se.- 
arbitrilor să nu facă nici o con* 
cesie în această privință. Protes-; 
lele, chiar simplele gesticulări de 
nemulțumire la o decizie a nrbî-”: 
trului, întîrzierlle deliberate în re<. 
punerea mingii în joc, nerespecta- 
rea distanței de 9 metri la exe
cutarea loviturilor libere, în sfîrșit 
orice manifestare care se înscrie, 
de fapt, în aria indisciplinei, tre-' 
buie să fie sancționată cu toata 
fermitatea, în interesul jocului, ai' 
realizării unui bun arbitraj.

Dintre problemele tehnice, o mare 
parte a discuțiilor a gravitat în ju
rul obstrucției, infracțiune atît de 
des întîlnită în timpul jocurilor'. 
S-a atras atenția arbitrilor asupțâ.. 
diferenței care trebuie făcută între 
obstrucțiile permise și cele nftper- 
niise. în primul caz, jucătorul nu 
poate să folosească, decît Corpul, 
neîngăduindu-se și utilizarea bra
țelor, Irt încercarea de a proteja 
mingea.

Cursul nu ne-a pus In fața unor- 
noi interpretări ale problemelor de 
arbitraj. El n-a făcut decît să ni 
le reamintească pe ceie veehi. Este 
ceea ce va trebui să facem și noi, 
principala problemă a arbitrajului 
fiind nu căutarea unor noi rezol
vări, ci aplicarea întocmai a regu
lamentului, în litera și spiritul 
lui.

J. B.

pasiune. în cadrul recentei analize 
făcute de conducerea clubului, am 
fost aspru criticați, și pe bună drep
tate. în urma acestei ședințe fte-ain 
reorganizat activitatea, vom lucra 
pe baze cu adevărat științifice.

TENDINȚE DE REVIRIMENT

Luind cunoștință, clin relatările par- 
ticipantilor la masa rotundă, de cau
zele care au determinat producția 
atît de precară de tineri fotbaliști 
în ultimii ani la Arad, am fost, de
sigur, interesați sft aflăm și ce se 
întreprinde pentru curmarea acestei 
situații, ce măsuri se iau în vederea 
ameliorării procesului de creștere a 
elementelor talentate, cu perspectivă 
in fotbalul de performanță.

Atit la Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport, cil și la clu
bul U.T.A., am fost asigurați că s-âu 
tras Învățămintele necesare și că lu
crurile au început a reintra In făga-u; 
lor normal. Ni s-a demonstrat, prin 
scripte, ca șl pe viu. prin vizitele 
făcute la citeva terenuri din oraș, 
eă activitatea cu copiii și juniorii 
cunoaște o sensibilă înviorare.

A fost luată măsura organizării 
unui campionat județean Pe zone 
geografice, iar cale mai bune echine 
din Arad, cu excepția celor partici
pante la campionatul republican, se 
vor întrece într-un campionat muni
cipal preconizat a se desfășura la un 
ridicat nivel valoric.

în momentul de față este în curs 
de desfășurare „Cupa 23 August" 
deschisă echipelor de copii ale clu
burilor și asociațiilor din Arad. De 
mult succes se bucură o altă com
petiție. de tninlfotbal, organizată îti 
cartierul Aradul Nou, cu participarea 
a șase echipe âjcfitiiite pe străzi, an
trenate de părinții unora dintre mi
cuții jucători. Competiții similare au 
loc și în cartierele Micfiiaca «1 Gră
diște.

Speranțe justificate sînt legate și 
de activitatea secției de fotbal a 
Școlii sportive pentru elevii din în- 
vățămîntui profesional, care a fost 
înființată în acest an.

în privința centrului de la U.T.A., 
pe lingă măsurile recente de reor
ganizare și perfecționare a activității, 
se depun eforturi intense și pentru 
dezvoltarea bazei materiale. Cu spri
jinul federației, care a alocat o sumă 
importantă acestui scop, «e va ex
tinde baza de antrenament de ia 
Indagrara, prin amenajarea pînă in 
toamnă a două noi terenuri.

Există, deci, după cîte ne-am dat 
seama, tendințe meritorii la toate ni
velele mișcării sportive Ideale, care 
promit să producă — în timp setirt 
— revirimentul dorit și așteptat in 
privința creșterii de noi jucători de 
valoare pentru fotbalul arădean.



Turneul international masculin de volei de la Timișoara

JOC EXCELENT AL VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI: 
3-0 CU UNGARIA

In turneul final pentru locurile 1-4 s-au calificat echipele 
României, Cehoslovaciei, Poloniei și R. D. Germane

’ TIMIȘOARA, 14 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Nu putem să începem relatarea 
fără a face mai întîi cîteva referiri 
la partida de vineri seara, Polo
nia—R. D. Germană, încheiată la o

Echipa
CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

din flecare

oră tîrzie cu victoria — de nimen:

Rezultate tehnice : Cehoslovacia
— R.F. a Germaniei 3—0 (16, 6, 
17), R.P.D. Coreeană — Polonia 
3—2 (1, —6, —2, 15, 13); România
— Ungaria 3—0 (10, 5. 11), R.D. 
Germană — Bulgaria 3—2 (1, 6, 
—12, —8, 11).

Clasamente după terminarea 
ierillor :

Seria 7
1. România
8. Cehoslovacia
3. Ungaria
4. R.F. a Germaniei

3 3 0 9 îl 8
3 2 1 7:5 5
3 1 2 5:6 4
3 0 3 0:9 3

Seria a II-a
1. Polonia
t. B.D. Germană
3. R.P.D. Coreeană
4. Bulgaria

3 2 1 8:3 5
3 2 1 6:5 5
3 2 1 6:5 5
3 0 2 2:9 3

Primele două echipe 
serie participă luni și marți la 
turneu! final pentru locurile 1—4, 
iar celelalte la turneul final pen
tru locurile 5—8.

jbănuită, dar categorică și meritată 
— a voleibaliștilor polonezi. Trebuie 
să subliniem faptul că a fost unul 
dintre cele mai bune meciuri de 
pînă acum, atît ca nivel spectacu-

Iar cît ți, mai ales, tehnic.
Poloniei a arătat o capacitate de 
joc de-a dreptul uimitoare. Cu 
Skorek, Bebel și Gawlowski irezisti
bili în atac, cu o apărare la fileu 
și în linia a doua foarte bine pusă 
la punct, cu un coordonator virtu
oz (Gosciniak), ca și prin jocul lor 
de mare finețe, siguranță și varie
tate, polonezii s-au detașat net din 
punct de vedere valoric de adver
sarii lor, campionii lumii. De alt
fel, echipa R. D. Germane, ni s-a 
părut obosită, aceasta fiind proba
bil urmarea numeroaselor compe
tiții obositoare la care a luat parte 
după mondiale. Ca și cea a Bulga
riei, care nu a reușit nici măcar 
să se califice în turneul final.

In ultima zi de întreceri, în se
rii, au fost programate meciuri im
portante pentru calificarea 
neul final, contînd pentru 
I—IV.

Deschiderea programului 
cut-o, dimineața, formațiile Ceho
slovaciei și R. F. a Germaniei, într-o 
partidă care nu putea să aducă sur
prize. Totuși, echipa Cehoslovaciei 
— în care au fost trecuți pe banca 
rezervelor patru dintre jucătorii de 
bază (Koudelka, Schenkm, Groessl 
și Tomas) — a trebuit să depună 
eforturi serioase și să recurgă la ti
tulari în finalurile seturilor I și 
III pentru a termina victorioasă cu 
3—0. (16, 6, 17). Remarcați: Zaji- 
cek, Fiala, Pipa, Pavlik (Cehoslo-

în tur- 
locurile

au fă-

vacia), Rimrod (R. F. a Germaniei). 
Au arbitrat foarte bine A. Dinicu 
și G. Fortuna (România).

în continuare, echipele R.P.D. Co
reene și Poloniei au furnizat o par
tidă disputată și interesantă ca evo
luție a scorului. Au învins voleiba
liștii coreeni cu 3—2 (1, 
15, 13).................... ....
lonescu 
(Italia).

Și în 
riei, echipa României a făcut 
joc strălucit, caracterizat 
permanentă mișcare, prin varietate 
în atac și siguranță în apărare, ob- 
ținînd o viețorie categorică cu 3—0 
(10, 5, 11) și satisfăcînd pe deplin 
publicul spectator prezent în sala 
Olimpia. De altfel, pe parcursul 
jocului, la încheierea partidei, jucă
torii noștri au fost îndelung aplau
dați pentru fazele de mare specta
col pe care le-au creat. Arbitraj 
foarte bun al cuplului vest-german 
R. Andresen-G. Durrwachter.

—6, —2, 
Au arbitrat foarte bine N. 
(România) și G. Muceo

fața reprezentativei Unga- 
un 

printr-o

Aurelion BREBEANU

(Urmare din pag. I)

vețianca Meta Antenen 6,73 m Uwe 
Beyer (R.F.G.), recordman mondial, 
a cîștigat aruncarea 
72,36 m, iar proba

62,16 m, Wippermann (RFG) 60,98 m, 
Fejer (Ungaria) 60,84 m, Milde (RDG) 
60.62 m, Bruch (Suedia) 60,50 m, Tegla 
(Ungaria) 60,04 m. Danek (Cehoslovacia) 
59,44 m, Kahma (Finlanda) 59,24 m, Hen
nig (RFG) 59.06 m. Reinitzer (Austria) 
59.02 m. Myyra (Finlanda) 58.58 tn și 
Rinn4 (Finlanda) 53.02 m Reprezentan
tul tării noastre. Iosif Nagy, a realizat

CLASAMENT
(DUPĂ

PE MEDALII
5 ZILE)

STEAUA - POLITEHNICA IAȘI,
IN FINALA

/„CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
• Toate meciurile au lost decise din lovituri de la 11 m

SimbătS dup5-amiaz8, pe stadionul 
Republicii din Capitală, s-au desfă
șurat primele partide din competiția 
dotată cu „Cupa municipiului Bucu
rești".

drei — Gașpar, Raidu, Banciu, Râutu, 
Drăgan, Batacliu, Mihalache (Răuț, 
min. 56), P. Victor (Lăbuș, min. 68), 
Gungtu (Stoiohiță, min. 81), Roșu (Li
bra, min. 65). (p.v.)

STEAUA — SELECȚIONATA 
DINAMO 2— T

POLITEHNICA RAPID 7—6

U.R.S.S.
R.D. Germană
R.F.G.
Finlanda
M. Britanic 
Franța 
Polonia 
iugoslavia 
Austria 
ROMANIA 
Suedia
Italia 
Ungaria 
Elveția 
Grecia

nit unui alt mărșăluitor sovietic. 
Soldatenko.

REZULTATE TEHNICE. Disc (b) 
calificări pentru finală Losch (RDG)

SNAGOVUL-ÎN ZIUA
CELOR NOUĂ FINALE

(Urmare din pag. 1)

" Evoluția speranțelor clubului din 
șos. Ștefan cel Mare a întrecut cu 
mult așteptările, ele au dat o re
plică viguroasă mai experimentați- 
lor lor parteneri și au cedat doar 
după executarea a cite 5 pe- 
«naltyuri. Jocul a fost alert, cu reu
șite combinații, mai ales, la mijlocul 
terenului. In prima parte, dinamo- 
‘viștil au evoluat la un nivel bun și 
au pus deseori la încercare vigilența 
lui Haidu. După pauză, Inițiativa a 
trecut de partea steliștilor, care au 
dominat, au creat multe situații de a 
tnscrie, dar bara sau intervențiile 
spectaculoase ale lui Andrei au făcut 
ea scorul să rămînă alb după scurge- 
gerea a 90 de țninute. Păcat că în 
prima repriză, Tătaru, încercînd să-1 
depășească pe Haidu, a căzut și și-a 
Eracturat mîna dreaptă.

Conform regulamentului competi
ției, după cele 90 de minute de joo, 
fiecare echipă a beneficiat de cîte 5 
penaltyuri. Au transformat: Dumi- 
triu III și Marcu pentru Steaua, Hai
du pentru Dinamo.

A arbitrat bine C. Bărbulescu, aju
tat de R. Stîncan și A. Munich.

STEAUA : Haidu — Hălmăgeanu, 
Ciugarin, Negrea, Cristache, Naom 
(Sayu, min, 46), Vigu, Pantea, Tătaru 
(Aelenei, min. 18), I. Constantin 
(Marcu, min. 46). Dumitrlu III.

SELECȚIONATA DINAMO: An-

Rapid șl Politehnica Iași au oferit 
tn „vedeta" serii un Joo plăcut. In 
min. 16 șutul lui Codrea este respins 
de Costaș, însă Neagu urmărește și 
reia puternio în plasă. Peste 13 mi
nute ieșenii aveau să egaleze. Simio- 
naș s-a angajat într-un adevărat sla
lom, Mușat l-a oprit, dar a pus mîna 
pe minge și Marioa transformă lovi
tura de la 11 m. în min. 36 ieșenii 
iau conducerea printr-un gol de zile 
mari: Mărdărescu a șutat de la 
de metri, la vindu, înscriind fără 
Răducanu să mai poată face ceva.

După pauză Rapid a dominat 
autoritate dar nu a reușit, să înscrie 
decît în min. 68. prin Neagu. Scor 
final: 2—2. Ieșenii execută primii 
loviturile de la 11 m și Marica, Si- 
mionaș, Mărdărescu, Romilă și Lupu- 
lescu transformă impecabil. Urmează 
rapidiștii,, dar Dinu trimite pe lîngă 
poartă și Politehnica se califică în 
finală deși Codrea, Dumitru. Lupes- 
cu și Neagu înscriu și ei. Scor ge
neral : 7—6 pentru Politehnica, care 
va juca azi, în finală, cu Steaua (de 
la ora 19,30). Pentru locurile 3—4, 
sei. Dinamo—Rapid — (ora 17,30).

Arbitrul V. Pădureanu a condus e- 
chipele : POLITEHNICA : Costaș — 
Romilă, lanul. Alecu, Pal (min. 68 
Hanceruc), Mărdărescu. Simionaș, 
Incze, Lupulescu, Biliboacă, Marica. 
RAPID: Răducanu—Pop. Lupescu, Mu
șat, Codrea, Angelescu (min. 46 Dumi
tru). Dinu, Năsturescu (min. 46 Co- 
dreanu). Ene (min. 74 M. Stelian), 
Neagu, Petreanu. (AI. C).

2:03,1 ; 3. Todeusz Cyll (Polonia) 
2:04,4.

In ultima cursă din cadrul aces
tei probe, ordinea primilor 
fost următoarea : 1. Ivan 
(Bulgaria) 2:01,9; 2. Zoltan 
val (Ungaria) 2:06,5; 3.
Bjell (Suedia) 2:07,4.

Au urmat întrecerile în 
de caiac dublu fete, 
echipajul Jindriska Rehaekova 
Hana Susova (Cehoslovacia), 
2:08,7.

Așteptam cu emoție — dar 
multe speranțe — întrecerea băie
ților în care echipajul nostru, for
mat din Simion Chirilă și Vasile 
Dîbu, pornea cu șanse de calificare 
pentru finală. Intr-adevăr, evo- 
luînd foarte bine și dominînd în
treaga cursă, reprezentanții Româ
niei cîștigă semifinala cu timpul de 
1:45,9, întrecînd echipajele Bulga
riei (1:46,4) și Poloniei (1:47,8) în
tr-un finiș care a plăcut mult spec
tatorilor.

Cu acest rezultat consemnăm, cu 
plăcere, faptul că duminică Juniorii 
români vor fi prezenți în toate 
cele nouă finale ale campionatelor 
europene. Este un succes pe care-1

trei a 
Manev
Angy- 
Hurtig

proba
cîștigată de

cu

cu

25 
ca

eu

R.D. GERMANA - CEHOSLOVACIA 
- FINALA „CUPEI PRIETENIEI"

Selecționata României joacă 
pentru locurile 3-4, cu Polonia 
Vineri, lin nocturnă, reprezenta

tiva de juniori a României a 
susținut ultimul său meci, din serie, 
în cadrul „Cupei Prieteniei,0 
terminînd nedecis — 0—0 — cu 
formația R.P.D. Coreene.

în urma acestui rezultat, seria 
a II-a a competiției a fost cîștigată 
de echipa Cehoslovaciei, care 
disputa astăzi, la Halle, 
întrecerii cu selecționata 
a R.D.G.

Neînvinși pînă acum (3 
egale, o victorie), tinerii 
fotbaliști vor juca — tot astăzi — 
pentru locurile 3—4, în compania 
reprezentativei Poloniei.

va 
finala 

similară

partide 
noștri

dorim întregit cu... medaliile 
aur ale acestei competiții de 
tigiu.

★
In celelalte întreceri s-au 

gistrat următoarele rezultate :
K 2—500 m (B) semifinala a II-a:

1. R. D. Germană 1:47,6; 2. Unga
ria 1:49,9; Bulgaria 1:51,9.

K 2—500 m (B) semifinala a 
IlI-a : 1. R.F. a Germaniei 1:47,8;
2. U.R.S.S. 1:48,1 ; 3. Franța 1:52,2.

K 4—500 m (B): ' "
1:39,1 ; 2. Iugoslavia 
nia 1:41,0.

K 1—500 m (F) 1.
2. Anglia 2:32,1 ; 3.

ciocanului cu 
de 50 km a reve-

ski (Pol.) 14,2; II. Slebeck (RDG) 14,0, 
Pascoe (M. Brlt.) 14,1, Llanl (Italia) 14,1, 
Jozwik (Pol.) 14,3. V. Suciu s-a cla
sat pe locul VII în prima semifinală 
cu 14,6, pierzînd calificarea.

50 km marș : 1. V. SOLDATENKO
(URSS) 4h 02:22, 2. C. Hohne (RDG) 411 
04:45,2 ------- .......(HDG) 4h 06:11,

Telefoto A.P.-

AGERPRES

de 
pres-

LA HELSINKI
15,00 TRIPLUSALT, fina-

110 MG. finala.
15,25 4X100 M F, finala.
15.40 MARATON
15.55 3000 M OBSTACO

LE, finala.
16,00 DISC, finala.
16.20 4X400 M, finala
16.40 4X400 M F, finala
16.55 1500 M F, finala.
17,15 4X400 M, finala.
17,35 1500 M, finala. 

Festivitatea de închi
dere.

înre-

1. Ungaria 
1:40,0 ; 3. Spa-

Suedia 2:29,7 ;
Spania 2:32,8.

doar 55.58 m (al 16-lea rezultat), ratlnd 
calificarea.

Triplusalt —
Saneev (URSS) 
16,83 m, Sauer 
(RFG) 16.47 m, 
Areta (Spaniaj 
slovacia) 16,32 .. . .
16,27 m, Schenk (RDG) 16,23 m, Besonov 
(URSS) 16,19 m, ~ 
m și Savlevlcl (URSS) 16,10 m.

110 mg — semifinale : I. Nadenicek 
(Cehoslovacia) 14,0, L. Wodzynski (Pol.) 
14,1, Mosiașvill (URSS) 14,1, M. Wodzyn-

calificări pentru finală :
16.99 m, Drehmel (RDG) 
(RFG) 16,50 m, Kugler 
Gentile (Italia) 16,46 m,

16,41 m, Fiser (Ceho- 
m, Schmidt (Polonia)

(URSS) 16,19 m, Corb'u (România) 16,13

o. Barts (URSS) 
nicki (RDG) 4h 
(RFG) 4h 11:44.

RALIUL DUNĂRII,
MULT MAI DIFICIL DECÎT

David Jen- 
kins (Anglia), noul 
campion euro
pean la 400 m, 
parcă nu-i vine 

creadă că a 
cîștigat...

4h 09:14,4. 5. W. Skot-
10:22, 6. b. Nermerich

lolanda Balaș

(f) : 1. HEIDE ROSENDAHL 
p (13,5—13,70 m — 1,68 m — 
23,8) 2. Burglinde PollacK
p (13,3 — 16,11 m — 1,64 m 

' 3. Margit Herbst
13,96 m — 1,64 

Karen Macle

Pentatlon 
(RFG) 5299 
6.69 m — 
(RDG) 5275 
— 6,10 m 
(RDG) 5179 p (13,6 — 
m — 6,50 m — 24,2), 4. —
(RFG) 5052 p, 5. Valentina Tihomirova 
(URSS) 4986 p, 6. Odette Ducas (Fran(a) 
4926 p.

24,1),

5000 m : 1. VXXTAINEN (Finlanda) 
13'32,6, 2. Wadoux (Franța) 13:33,6, 3. 
Norpoth (RFG) 13:33,8, 4. Korica (lug.) 
13:35,0, 5. Alvarez — Salgado (Spania) 
13:35,8, 6. Puttemans (Belgia) 13:36,6.

Ciocan : 1. BEYER (RFG) 72.36 m. 2. 
Theimer (RDG) 71,80 m, 3. Bondarciulc 
(URSS) 71,40 m, 4. Kllm (URSS) 70,54 
m, 5. Schmidt (RFG) 70,54 m, 6. Ecks- 
chmidt (Ungaria) 69,74 m.

Lungime (f) : 1. INGRIDLungime (f) : 1. INGRID MICKLER 
(RFG) 6,76 m. 2. Meta Antenen (Elve

ția) 6.73 m; “ —- ----- 'o,rr1'
6.66 m, 4. ---- ------------ .
6,62 m. 5. Irena Szewinska (Pol.) 6,62 m, _  vnZ"O?->»v-i A ral a
6,39 m.

înălțime (b) : 1. SAPKA (URSS) 2.20 
m, 2. C. Dosa (România) 2,20 m, 3. Ah
metov (URSS) 2,20 m,

, 3. Heide Rosendahl (RFG) 
Sheila Sherwood (M. Brit.)

Viorica Vlscopoleanu (România)

INKPEN VA SĂRI 1,95!"

PORTRET: SKOBLAR -
Născut la 11 martie la Privlaka, In 

Iugoslavia
Date personale: căsătorit, tată 

două fetițe ; 1,78 m, 72 kg.
Postul în echipă : atacant central. 
De 35 ori internațional iugoslav. 
A debutat la OFK Beograd, unde

a

a 
Jucat pînă în 1966. Din acest an s-a 
transferat la Hanovra, Iar de aid a 
trecut — sub formă de împrumut — 
la Oymplque MarselUe. S-a înapoiat 
la Hanovra unde a jucat în perioada 
1967—69. In 1969 însă, a optat defini
tiv pentru Ol. Marseille, unde joacă 
și azi.

Performanțe : _ _  ___
Beograd Cupa Iugoslaviei în 1961/62 șl 
a ajuns ' ’ '
finalele Cupei cupelor 1962—63. 
membru al echipei Iugoslaviei a jucat

„GHEATA DE AUR" - 1971
pînă tn semifinalele C. M. din 1962, 
dnd reprezentativa țării sale a ocupat 
locul patru. Cu Ol. Marseille a cu
noscut șl satisfacția unul titlu de cam
pion al Franței. A marcat cel mal 
mare număr de goluri (44) din Europa, 
în campionatul francez pe 1970/71 și a 
cucerit „Gheata de aur", trofeu decer
nat de revista „France Football" celui 
mai eficace fotbalist european.

AJAX VA PLĂTI AMENDĂ?

a cîștigat cu OFK
cu echipa sa pînă în semi-

-— - ca

MODIFICĂRI ÎN CAMPIONATUL R. D. GERMANE
executarea unor serii deCampionatul pe 1971—73 al R. D. Ger

mane va începe Ia 28 august, tn legă
tură cu această nouă ediție, federația 
* luat cîteva măsuri, printre care 
șl o serie de modificări care au fost 
aduse regulamentului campionatului ea 
fi al Cupei. Aceste modificări au in
trat tn vigoare începlnd cu data de 
îl august. Cele mal Importante sînt 
următoarele 1
• jucătorul care 

mente 
va ii
• la

Bcare, 
'olosi

curge la _____ ...
5 lovituri de la 11 m, bineînțeles dacă 
egalitatea "* 1
girl.

se menține și după prelun-

După cum se știe, Ajax Amsterdam 
a refuzat să dispute una din manșele 
finalei Cupei intercontinentale, în Uru
guay, din cauza programului foarte 
încărcat. Olandezii nu vor cu nici un 
chip să-șl diminueze șansele atît în 
campionatul național, cît și, mai ales, 
în C.C.E., printr-un voiaj lung șl obo
sitor. In Uruguay, însă, opinia spor
tivă este foarte nemulțumită. Se vor
bește chiar despre o plîngere înain
tată forului internațional și despre 
posibila amendare a formației olan
deze cu suma de 50.000 de dolari I

după două avertis- 
o nouă Infracțiune 
Joc ;
cupă sau de call- 

de egalitate nu se 
la sorți, d se va

„JUVE" IA... DIETĂ
Jucătorii de la Juventus Torino 

Via, de o săptămînă, cantonați într-o 
stațiune campestră. El sînt sub di
recta supraveghere a unor medici spe
cialiști șl urmează un plan de rege
nerare fizică șl psihică. Baza trata
mentului constă în... dietă. Cele trei 
mese pe zi se compun din : cafea 
cu lapte, brlnză (ora 8) macaroane, 
un ou fiert, brinză șl fructe (ora 12,30) 
*1 150 de grame de carne (19,30). Cele 
trei mese echivalează cu 3 600 de ca
lorii ceea ce este suficient pentru 
organism, media necesară fiind de 
2 200—2 500 de calorii", după cum de
clară medicii.

Acest regim l-a făcut pe Helmuth 
Haller *1 mal taciturn decît de obicei...

va comite 
eliminat "
jocurile 
tn caz 

tragerea

din 
de

Meciurile campionatului mondial feminin de fotbal, care incep azi în 
Mexic, vor furniza desigur fotoreporterilor ji subiecte ca acesta, ilustrat 

mai sus. Motto: implorare...

SE AȘTEPTAU
BRAȘOV, 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Ora 14. Pretențios la fiecare din 

cele 7 ediții anterioare, Raliul 
Dunării — Elan a devenit anul a- 
cesta — datorită cîtorva sectoare 
de drumuri foarte dificile — o 
probă de duritate comparabilă cu 
a celebrului raliu al Atenei. Ne 
îndreptățește să facem această a- 
firmație faptul că, din cele circa 
50 ae echipaje care au luat startul 
joi seara la Viena, doar 20 au 
trecut aseară granița României. 
Printre ele, principalele favorite și 
două din cele trei echipaje româ
nești. Drumul Sebeș — Obîrșia Lo
trului—Petroșani și drumul Curtea 
de Argeș—Domnești—Cîmpulung a 
continuat însă trierea în rîndurile 
mașinilor și ale piloțilOr, și astăzi 
de dimineață, la proba specială de 
la Podul Dîmboviței, s-au prezen
tat doar 13 echipaje, între care 
unul singur românesc: Șt. Ianco- 
vici — Gh. Fîciu. Al doilea echi
paj al nostru, P. Vezeanu—D. No
vac, în cursă încă la începutul 
nopții, a abandonat din motive pe 
care nu le-am aflat încă (echipa
jul Răuță—Gîrjoabă a părăsit 
cursa încă din Iugoslavia). în 
proba specială de la Fundata și 
în cea de la Pîrîul Rece, o impre
sie deosebită a făcut-o polonezul 
S. Zasada (B.M.W. 2002 T.I.), dar 
și W. Poltinger (Austria), care 
conduce singurul Porsche prezent 
încă în cursă.

De remarcat că după 5 probe 
speciale (din 10), din cele cinci 
echipe naționale doar una — a 
Poloniei — mai are în cursă trei 
echipaje, iar din cele 4 echipe pe 
mărci, nici una.

La ora acestei prime relatări, 
ultima noutate este abandonul a 
încă unui echipaj din echipa 
VW. Porsche — Austria (Bisek— 
Neverla), mai rămînînd în întrece
re doar 12 mașini.

Ora 21: Mii de brașoveni au în- 
tîmpinat pe cei 11 concurenți care 
au ajuns pe linia de sosire a raliu
lui Dunării — Elan (al 12-lea mai 
este încă așteptat să sosească). La 
lumina farurilor, ei au executat

CONCURENȚII
ultima probă specială pe serpenti
nele spre Poiana. Pe învingători 
nu-i vom afla decît duminică, ofi
cialii urmînd acum să înceapă cal
culele. După cele aflate pînă acum, 
concurează pentru primul loc puțini 
alergători. Cel mai bun, polonezul 
Zasada, a pierdut minute prețioase 
într-o probă specială și deși le-a 
dominat pe celelalte va termina 
probabil pe la jumătatea clasamen
tului. în schimb, echipa Poloniei a 
obținut victoria colectivă, fiind sin
gura sosită cu 3 mașini. Pe primul 
loc în clasa pînă la 1300 cmc a ter
minat și echipajul nostru Iancovici- 
Fîciu, care a realizat astfel o foarte 
frumoasă performanță.

Gh. EPURAN

Nu se poate spune că aici, la Hel
sinki, atleții români nu se bucu
ră de o anumită faimă și de cor
dialitate din partea cetățenilor ca
pitalei finlandeze. Pe străzi, afișe 
mari, popularizînd întrecerile de 
pe stadionul olimpic, poartă imen
se portrete ale vedetelor atletis
mului continental și cu plăcere am 
remarcat, în vecinătatea lui Lusis, 
Balzer, Clerc și alții, chipul „can
gurului" nostru fruntaș, Carol 
Corbu.

Cu multă simpatie este înconju
rată în tribunele stadionului silue
ta binecunoscută a Iolandei Balaș, 
al cărei nume a fost de atîtea ori 
evocat în timpul concursului de 
săritură în înălțime a fetelor. Am 
întîlnit-o și noi pe lolanda, _ la 
umbra turnului lui Jarvinen, și am 
rugat-o, pentru cei de acasă, să-și 
spună părerea despre urmașele ei 
în frumoasa probă care a consa
crat-o. Iată ce ne-a declarat dînsa: 
„Am fost profund impresionată de 
tensiunea creată de lupta sporti
vă în fața ștachetei. Consider că 
de data aceasta Ilona Gusenbauer 
nu putea fi învinsă. Cornelia noas
tră merită toate laudele pentru 
modul exemplar cum a luptat să-și 
asigure locul pe care o lume în
treagă trebuie să știe că ea îl con
sideră minimul pretențiilor sale. 
Oricum, e bine că asigurăm o a- 
numită continuitate și o tradiție 
a școlii noastre de săritori. Pen-

tril mine, revelația acestui concurs 
a fost britanica Barbara Inkpen. cu 
numele ei bizar (pe englezește 
seamnă: toc cu peniță) și cu i 
eepționalele ei calități. Dacă 
va îmbunătăți stilul, mai ales 
momentul trecerii ștachetei, ea 
fi capabilă să sară 1,95 m 1“

O impresie excelentă a lăsat 
reprezentantul R.D. Germane, Har- 
mut Briesenick, un tînăr în vîrstă 
de 22 de ani, avînd înălțime 1.91 
m și greutate de 108 kg. Cîștigînd 
titlul de campion la aruncarea 
greutății, Briesenick a corectat tot
odată propriul său record european 
cu performanța de 21,08 m. Brie
senick care se anunță ca un adver
sar redutabil pentru aruncătorii 
americani la viitoarele Jocuri O- 
limpice a avut o serie impresio
nantă : 6 aruncări peste 20 m 
(20,03, 20,81, 20,27, 20,39, 21,08,
20,70).

în- 
ex- 
își 
la 
va

Și

CAMPIONATELE EUROPENE
DE ÎNOT LA JUNIORI

i

George >«M v« « ooi»- 
karator permanent le ma- 
Mia cotidian britanlo .Dally 
lExpre»»". Bttrea a apărut cu 
utere de-e »chlopă. Uptgmlna 
ereoută, pe prima paging a 
reepecuvulul dar. Teribilul 
>K&g‘ George a promis eg-*l 
'va Sonduoa viitorii cititori 
■rin ouliaale fotbalului engiei 
< el «tiul mondial.
• Federația mexican* a ia- 

«Mat reprezentativa lugoda- 
vtd ■* efectueze ua turneu 
de tiM* Pin* la opt moduri

DE ICI, DE COLO 
tn perioada 10 Ianuarie — 11 
februarie 197a.
• Stadionul «Steaua roșie" 

din Belgrad (oapacltate 105.009 
apeoiatori) va avoa instalație 
de nocturni. Inaugurarea se 
va faoe tn luna aeptembrie 
ou ocazia unul turneu inter
national.
• Cititorii Mărului .Polltika" 

din Belgrad participi la un 
mare concura șportlv. El tre
buie ai răspundă la Întreba
rea : .Care a fost cel mal 
bun fotbalist iugoslav dună

1943 7". Pini acum, tn fruntea 
listei se afli jucători faimoși 
ca : Mitici, Bobek, Sekularac, 
Gealei, Zebeo, Miiutlnovlcl *1 
Cealkovskl,
• Forul cehoslovac de spe

cialitate a reanallxat reoent 
cazul internaționalului Petra*, 
care fusese suspendat pe o 
lungi durat! (pentru vina de 
a-1 fi rupt piciorul lui Mlgas) 
*1 a deda al-1 reduci suspen
darea la o luni. Astfel el 
Petra* nartidpl la actualul 
campionat. în privința even-

tualei sala selecționări tn echi
pa națională, aceasta va de
pinde de comportarea sa teh
nică șl disciplinară In noul 
campionat.
• Kurt Hamrln primise pro

misiunea expresă a clubului 
Napoli et va fi Indus pe lista 
de transferuri, or, Clubul Ita
lian, In dorința de-a piatra 
șl mal departe tn rtndurlle 
sale pe valorosul jucător rue- 
dea, a-a rtzgîndlt astfel tnctt 
Hamrln va rămtne la echipa 
napoletană.

ASTĂZI, FINALELE

CELOR

5 PROBE
(Urmare din pag. t)

ternațional își pot face și celelalte 
trei bărci românești prezente în a- 
ceste finale europene. Ne referim la 
ambarcațiile de 4+1 rame (Doina 
Bălașa, Marioara Sîngeorzan, Elena 
Necula, Teodora Untaru + Rodi ca 
Iordache), schiful simplu (Gabriela 
Toader) precum și cel de 8 + 1 (Eca- 
terina Trancioveanu, Viorica Linca- 
ru, Elena Oprea, Elena Nicolae, Flo- 
rica Petcu, Cristei Wiener, Marioara 
Constantin, Elena Gavliuc + Ag
neta Sieburg). Canotoarele noastre 
vor avea ca partenere de întrecere 
următoarele reprezentative: 4 + 1 
rame (U.R.S.S., Olandr, R. D. Ger
mană, Bulgaria, R. F. a Germaniei), 
8^1 (Olanda, Ungaria, Danemarca, 
R. D. Germană, U.R.S.S.,) și la sim
plu (R. D. Germană, Franța, Olanda, 
R. a Germaniei ți Danemarca).

Finalistele ultimei probe — 
•ehif 2 vîsle — au fost stabilite 
sîmbătă după-amiază în urma între
cerii care a avut loc în cadrul semi
finalei rezervată acestor ambarca
țiuni.

BUDAPESTA, 14 (prin telefon).— 
Echipa de polo a României a pier
dut meciul decisiv al turneului do
tat cu „Cupa Tungsram", fiind în
vinsă de formația Ungariei. La ca
pătul unui joc nervos, influențat 
de arbitrajul slab al austriacului 
Dirnweber — după cum ne rela
tează antrenorul A. Grințescu —, 
formația maghiară a cîștigat cu 
6—2 (1—0, 2—1, 2—0, 1—1). E
drept, învingătorii au prezentat o 
selecționată mai omogenă și mai 
tehnică. Dar trebuie subliniat fap
tul că, din repriza a II-a, echipa 
română a rămas fără Zamfirescu, 
Culineac și Dinu Popescu, care au 
acumulat cîte trei eliminări, unele 
cu totul nejustificate. în această 
situație, de la scorul de 2—1, po- 
loiștii maghiari au putut ușor să

6-2
LA POLO

se distanțeze la 6—1 și să cîștige 
fără dificultate. Rămînînd fără ju
cători de schimb, formația țării 
noastre a fost net depășită. în plus, 
ea a ratat și trei situații de „om 
în plus“. Singurii jucători care 
s-au remarcat: Mihăilescu și Hu
ber (în parte).

J. Dirnweber (Austria) a condus 
slab formațiile : ROMANIA : Hu
ber (Slăvei) — Zamfirescu 1, Mi
hăilescu, Culineac, Novac, C. Ru- 
su 1, Lazăr, Cl. Rusu, D. Popescu. 
M. Popescu ; UNGARIA : Kovâcs 
(Cservenyak) — Sârosi 3, Gorgeny 
1, Szivos 1, Horvath 1, Farago, 
Wiesner, Konrad III, Magos.

în celelalte partide: R.F.G. — 
Bulgaria 5—2 (0—1, 1—1, 4—0, 
0—0) și Suedia — Olanda 7—5 
(2—1, 1—1, 2—2, 2—1).

ROTTERDAM 14 (prin telefon). 
Actuala ediție a campionatelor eu
ropene de juniori este dominată de 
excelentul înotător Andras Hargitay 
(Ungaria), care după cele două titluri 
cucerite în prima zi a mai obținut 
în a doua reuniune a finalelor încă 
trei medalii de aur (!). întrecerile fe
minine confirmă forma și pregătirea 
excelentă a sportivelor olandeze, 
care au mai realizat trei victorii. 
Dintre reprezentanții noștri, în ziua 
a doua a concurat doar țînăra sări
toare Sorana Prelipceanu (Groza ja 
startul duminică la 200 m delfin iar 
Wetterneck la 400 m liber). Orădean- 
ca a avut, însă, o comportare m«i 
slabă, nereuțind să se califice în fi
nală. Rezultate tehnice :

100 m liber (b) : HARGITAY (Ung) 
55,8, Calland (Franța) 56.7, Pittel 
(R.D.G.) 57,0; 100 m liber (t) :
ANCKE RIJNDERS (Olanda) 60,4 — 
nou record, Hansje Bunschoten (ir
landa) bl,9, Leslev Allardice (M. 
Brit.) 62,7: 200 m bras (b) : HARGI
TAY (Ung.) 2:33,3, Sangin (U.R.S.S.) 
2:36.6. Aneniev (U.R.S.S.) 2:37.01
200 m bras (f) : HANNELORE ANC
KE (R.D.G.) 2:47,9, Patrizzia Misse 
rini (Italia) 2:48,2 (în serii 2:47 6 - 
nou record), Patricia Siewert (REG) 
2:50,1 ; 200 m spate (b) ■ VAN,Ta
(RDG) 2:15,2. Terov (URSS) 2:16 6, 
Fedorovici (URSS) 2:17.4 : 200 m spa
te (f) : SUZANNE HILGER (RDG) 
2:27,06, Josianne Elzerrnann (Olanda) 
2:28,0 — nou record Brigitte Mertz 
(RDG) 2:32,2; 200 m delfin'(b) : HAR
GITAY (Ung.) 2.08,1 — nou record, 
Appel (RDG) 2:13,1 ,

*»

«ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
BRAILEANUL CRISTIAN CAMER, VICTORIOS ÎN ETAPA A III-A 

A CRITERIULUI JUNIORILOR LA CICLISM
BRAȘOV, 14 (prin telefon, de Ia tri

misul nostru). — Protagonistul etapei a 
treia, desfășurată pe șoseaua spre Fă
găraș, a fost brăileanul Camer care, în
soțit un timp de H. Marinescu (care va 
ceda Insă curînd), a avut la un moment 
dat un avans de peste un minut. A- 
ceasta mai ales că liderul (Tischoff) șl 
echipierii lui nu s-au agitat prea mult, 
întrucît fugarul se afla la 3:58 în cla
samentul general. Totuși, Camer, dtrz, 
a continuat solitar cursa, mărindu-și 
mereu avansul. In pluton s-au produs 
o serie de acțiuni întreprinse de Cîrje, 
Clobanu, Marton. Pall, apoi Murineanu 
și alții. Camer a reușit sa treacă primul 
linia de sosire, ajungînd la doar 39 sec. 
de liderul clasamentului general.

Clasamentul etapei : 1. Camer 44 km 
în lh 04:42 (medie orară 40, 805 km), 
2. Taubert lh 07:31. Hlanu, Budea, Biro, 
Hoța șl alți 65 de concurenți în același

timp. Clasament general : 1. Tischoff 
(R.D.G.) 3h 18:56, 2. Biro (CSM Cluj) 
3h 19:05, 3. Camer (C.S. Brăila) 3h 19:34, 
4. Taubert (R.D.G.) 3h 19:58, 5. Muri
neanu (Șc. sp. 3) 3h 20:02. 6. Budea 
(CIBO Brașov) 3h 20:15.

Duminică, ultima etapă (circuit în 
Brașov).

Emil IENCEC

HOCHEISTII DE LA DINAMO 
BUCUREȘTI ÎNVINȘI DE 
SELECȚIONATA ELVEȚIEI

în-

AL
TURNEUL FINAL 

CAMPIONATULUI DE POLO
AL JUNIORILOR

In 
polo . 
dul Tineretului _ .........
bun prestat în ultimele etape de C.S.S. 
București, care de data aceasta a dis
pus cu 5—4 (0—1, 2—1, 0—1, 3—1) de 
Șc. sp. 2. Au înscris Tomescu (2), Con- 
stantinescu (2) șl Banu pentru Învin
gători, respectiv Grigore (3) *1 Plțlgol. 
A arbitrat C. Mărculescu. Șc. ap. 1 a 
avut un meci greu în compania echipei 
Vagonul Arad, pe care a tnvlns-o la 
Urnită : 3—2 a-0, 0—1, 3—», 0—1), iar 
Voința Cluj a Întrecut ușor pa PoHteh- 
nlca cu 9—3 (3—1, 2—0, 4-1, 1-0). In 
clasament conduce Progresul București 
cu 9 p, urmată de C.S.S. București eu 
I p *1 Șc. ap. t cu 7 p.

O. VIȘAN

penultima zi a turneului final de 
Juniori — ce se desfășoară la ștran- 
~ s-a confirmat jocul

Continuîndu-și turneul pe care ÎI . 
treprinde în R.F.G., Franța și Elveția, 
formația bucureșteană, de hochei pe 
gheață Dinamo a întîlnit într-un meci 
de pregătire la Chaux-de-Fonds o se
lecționată națională a Elveției, de care 
a fost învinsă cu scorul de 9—3 (5—1, 
1—2, 3—0). Punctele au fost marcate de 
Berra (2), Ftirrer (2), Nelnlnger (2), Du
bois, Probst, Pousaz pentru Elveția și 
de Costea, Huțanu, Vlad pentru Dlnamo 
București.

ȘTEFAN PURICE Șl GHEORGHE

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
LUCI MOSCOVA 10—16 (5—9) 

LA HANDBAL FEMININ
Pe terenul Dlnamo din Capitală s-a 

disputat ieri după-amiază partida inter
națională de handbal feminin dintre e- 
chipele Confecția București și Luci 
Moscova. Deși au fost conduse timp de 
18 minute pe tabela de marcaj, oaspe
tele — cu o garnitură din care făceau 
parte 5 jucătoare din reprezentativa 
URSS — au redus treptat din handicap 
și au preluat conducerea (min. 19: 6—5). 
Repriza secundă a găsit din nou echloa 
română în atac, dar handbalistele so
vietice au surprins gazdele de 4 ori oe 
contraatac, luînd un avantaj care Ie-a 
asigurat victoria cu 16—10.

BUCUREȘTI — SOFIA 13—7 
LA RUGBY JUNIORI

Sulta partidelor internaționale amicale 
de rugby dintre reprezentativele de ju
niori ale orașelor București și Sofia 
s-a încheiat ieri, pe stadionul Tinere
tului din Capitală, cu o nouă victorie a 
gazdelor, dar după numai 60 de minute 
de joc, la scorul de 13—7 (13—7).

P. PEANA

CSOMO
LA AEROMODELE

PRIMII CAMPIONI
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CIMPINA, 14 (prin telefon). ___
doua a adus primele titluri de cam- 
pioni. La proba ' “* ~~
pe primul loc 
Ștefan PURICE 
Iar la juniori 
(A.S. Stăruința

Disputele pentru titlul de eamplon la 
lupte aeriene au adus eîștlg de eauzl 
sportivului orădean Gheorgbe CSOMO 
(A.S. Plastica) *29 p, la seniori, *1 bueu- 
reșteanulul Dumitru NEAGU (Grivlța 
roșie) 304 p, la juniori.

La proba de viteză, clasa I cmc, tnaln-

Ziua • 
r_____ ____  „ 3121-
de viteză clasa 1,5 cmc, 
s-au clasat : la seniori 
(Grivlța reșle) IM,3 p, 
Gheorgha HAPENCIUC 
Suceava) 1*7.» p.

tea ultimelor încercări conduce Ștefan 
Purice cu 194, p, Iar la acrobație Gheor- 
ghe Craioveanu cu 167 p.

Tot In cursul zilei de azi a avut loc 
o frumoasă demonstrație de înaltl acro
bație prin radiocomandă a sportivului 
maghiar Istvan Mohal (Invitat tn afara 
concursului).

Mtlne (n.n. azi), de la ora 9, pe mini» 
aerodromul Clmplna se vor desfigura 
ultimele întreceri, urmate de festivita
tea de Închidere.

Petre CURȚU
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