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Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

ziarului „Scînteia“

Forurile județene eu atribuții în 
domeniul sportului au organizat anul 
acesta în cinstea zilei de 23 August 
numeroase întreceri la care participă 
mii de tineri. „Cupa 23 August" se 
desfășoară cu bune rezultate la 

fotbal, volei, popice, tir și tenis 
de masă. Pină acum s-au eviden
țiat, atît în ceea ce privește orga
nizarea concursurilor cit șî antre
narea unui mare număr de parti
cipant!, asociațiile sportive de pe 
platforma combinatului siderurgic 
gâlățean.

O sală a sporturilor a reprezen
tat pentru sportivii ți spectatorii 
amatori de sport din Bacău un de
ziderat de prim ordin, cu atît mai 
mult cu rit în ultimii ani echipe 
locale de handbal, volei, baschet, 
au promovat și activează în cadrul 
primelor divizii sportive ale țării. 
Această dorință va deveni nu peste 
mult timp o realitate, deoarece la 
finele celui de-al doilea trimes
tru al anului 1972, Sala sporturilor 
din municipiul Bacău va găzdui 
cele dinții dispute.

Construcția a început de eurfnd 
în centrul complexului sportiv „23 
August", fiind executată de colec
tivul șantierului 1 Bacău, care a 
și făcut primele lucrări la funda
ții. Noua construcție, împreună cu 
terenurile amenajate pînă în pre
zent în această zonă (în afara sta
dionului propriu-zis, are actual
mente două terenuri gazonate și 
unul cu zgură pentru fotbal, tere
nuri bituminizate pentru handbal și 
baschet, un teren cu zgură pentru 
rninifotbal șî un parc de distracții 
pentru copii). în viitor vor fi con
struite ! un bazin acoperit de na- 
tație, terenuri de tenis și un poli
gon de tir, ele constituind o puter
nică bază sportivă a Bacăului. 
Dacă ținem cont de cartierele de 
locuințe din jur (Cornișa — Cre
menea — Milcov), cu o mare den
sitate urbanistică, și luînd în con-

Concursul republican de carturi

al pionierilor și școlarilor

DOUĂ ZILE
DE ÎNTRECERI
PASIONANTE
Timp de două zile Bucureștiul 

a găzduit cea de a IH-a ediție a 
concursului republican de carturi 
al pionierilor și școlarilor. Anul 
acesta, întrecerile s-au desfășurat 
după o formulă oarecum nouă, la 
start fiind prezenți piloți (băieți 
și fete) atît din localități urbane 
cit și de la sate. Iată clasamen
tele t individual (fete) 1. Aurelia 
Oracea (jud. Prahova), 2. Didina 
Marin (Cluj), 3. Liliana Vîrtosu 
(Dolj), 4. Denisa Bratiloveanu 
(Ilfov), 5. Hainalka Varbeli (Mu
reș) ; băieți (localități urbane) t 
J. Cristian Șilimon (Brașov),
2. Mircea Kelemen (Mureș), 3. Ion 
Dimoiu (Vilcea), 4. Dorel Duță 
(municipiul București), 5. Valeriu 
Predoiu (Dîmbovița); băieți (loca
lități rurale) i I. Romulus Pop 
(Alba), 2. Mircea Neacșu (Sibiu),
3. Marin Ciopacă (Argeș), 4. Ion 
Ctcu (Galați), 5. Mihai Diculescu 
(Vilcea); clasament pe echipe t 
I. Cluj, 2. Mureș, 3. Vilcea, 4. Bu
zău, 5. Sibiu.

La întreceri au fost prezente 120 
de carturi din toate județele țării 
ți din municipiul București. Față 
de ediția din anul precedent, sîm
bătă și duminică mulți sportivi 
s-au prezentat la competiție cu 
carturi confecționate în atelierele 
caselor pionierilor șau în școli, cu 
sprijinul profesorilor.

• di- 
s-au

TIM1ȘOARA, 16 (prin telefon, de 
ia trimisul nostru). Pe o căldură 
insuportabilă, care a influențat vă
dit evoluțiile echipelor, luni — di
mineață și după amiază 
desfășurat primele meciuri ale tur
neelor finale. Firește, echipele par
ticipante la turneul de consolare 
și-au disputat șansele dimineața. 
Au făcut-o fără chef, atît din cau
za zăpușelii, cît mal ales din dez
interesul pe care îl arată acum for
mațiile care au ratat rămînerea în
tre prinsele patru. în această am
bianță, ambele tnțîlațri progran^tg

VIE ACTIVITATE PE STADIOANELE PATRIEI
LA BRAȘOV „CUPA ELIBERĂRII" LA HANDBAL O FRUMOASA PERFORMANȚA

Terenul de handbal din incinta 
stadionului Tractorul din Brașov a 
găzduit timp de două zile o inte
resantă și tradițională competiție 

de handbal feminin, dotată cu „Cupa 
Eliberării”, la care au participat 
Textila Buhuși, Universitatea Cluj, 
Chimia Făgăraș și Rulmentul Bra
șov. întrecerile, urmărite de un nu
măr mare de spectatori, au fost de 
un bun nivel tehnic și s-au înche
iat cu 
Buhuși. Iată rezultatele meciurilor:

victoria handbalistelor din

în plină desfășurare se află in 
aceste rile dinaintea marii sărbători 
și întrecerea de la sate pentru cea 
mai frumoasă bază sportivă. Deși 
se află tn vacanță, nici școlarii nu 
se lasă mai prejos privind noile 
amenajări sportive. Astfel, în șco
lile municipiului se vor bituminiza, 
pini în ziua de 23 august, nu mai 
puțin de 20 de terenuri.

T. STRIOPOL-coresp.

PERSPECTIVE APROPIATE

siderație și dezvoltarea în perspec
tivă a Bacăului, complexul spor
tiv „23 August" va reprezenta, în
tr-un viitor apropiat, un centru de 
greutate al municipiului.

Sala sporturilor este prevăzută 
cu un teren de 44X22 metri, cu o 
funcționalitate polivalentă i pentru 
sporturi — volei, handbal, baschet 
— cît șl pentru eventuale specta
cole artistice. Tribuna este dispusă 
numai pe una din părțile laterale 
ale terenului și va număra 2 000 
de locuri, fiecare dintre ele fiind 
prevăzut cu cîte un scaun turnat 
din material plastic.

Proiectul este realizat de între
prinderea județeană de proiectări 
Bacău, sub conducerea arhitectu
lui Gheorghe Chira și prevede so
luții Ingenioase de construcție. 
Printre' acestea semnalăm prefa
bricatele de înaltă tehnicitate în 
aro dublu parabolic, cu o deschi
dere de 72 metri și care Se vor 
turna direct pe șantier. Acestea 
vor fi asamblate cu ajutorul unor 
tiranți din oțel ce vor susține un
de în formă de V, al căror contor 
se reazemă pe stîlpi, de asemenea, 
în formă de V (de aici se deduc 
similitudinile de formă pe care 
proiectantul a căutat să le reali
zeze). Se folosește, astfel, o expe
riență valoroasă realizată de con
structorii băcăuani la construcții 
sportive similare din municipiile 

Gheorghiu-Dej Piatra 

Instantaneu surprins de fotoreporterul Dragoț NEAGU înaintea, startului 
în concursul republican de carturi al pionierilor ți școlarilor

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE VOLEI

s-au situat mult sub nivelul celor 
din serii.

în prima Intîlnire, echipa R.P.D. 
Coreene a dispus, cum era de 
așteptat de cea a R.F. a Germa
niei cu 3—0 (8,11,3). Au ținut une
ori trează atenția puținilor specta
tori din sala Olimpia doar combi
națiile din atao ale coreenilor și 
începutul furtunos al vest-germani- 
lor în setul al doilea în care- aceș
tia au condus la scor, dar în final 
au cedat, punct, după punct. Au 
arbitrat bine Gh. Borghida și Va- 
sile Trainîe (România), 

TEXTILA BUHUȘI •— cu Chimia 
Făgăraș 17—8, eu Universitatea Cluj 
14—12, cn Rulmentul Brașov 15—13; 
RULMENTUL BRAȘOV (locul II) 
— cu Universitatea 17—16, eu Chi
mia 16—11 ; UNIVERSITATEA CLUJ 
(locul III) — cil Chimia 8—7.

E. BOGDAN-coresp.

LA MEDIAȘ, ÎNTRECERI LA MAI

MULTE SPORTURI

Comitetul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport, în colaborare cu 
Comitetul municipal U.T.C. și Con
siliul local al sindicatelor, au inițiat, 
numeroase competiții in cadrul 
„Capei Eliberării”. întrecerile se 

desfășoară la fotbal (16 echipe par
ticipante), volei (8), handbal (6), 
șah și orientare turistică. La fotbal, 
de pildă, în urma disputării prime
lor partide, cele mai îndreptățite 
la dobîndirea trofeului se anunță 
a fi echipele Vitrometan, Emailul 
roșu și Medieșana. Finala Cupei va 
avea loc Ia 22 august.

Z. RÎȘNOVEANU-eoresș.

Neamț. De reținut, de asemenea, 
faptul că prefabricatele, deși in
cumbă un înalt grad de tehnici
tate, vor fi realizate direct pe șan
tier, o contribuție importantă adu- 
cînd-o și colaborarea cu catedra 
de beton-armat a Institutului Poli
tehnic din Iași, respectiv prin cu
noscutul specialist, profesorul ingi
ner Anatolie Mihul.

Valoarea întregii 
ridică la suma de 
existînd din partea 
angajamentul de a realiza un grad 
ridicat de eficiență și un ritm alert 
în vederea înscrierii în graficul 
stabilit, iar din partea Comitetului 
municipal Bacău al U.T.C. și a. 
Consiliului popular municipal, ho- 
tărîrea de a mobiliza masele 
cetățeni și tineri ai orașului 
scopul executării unul volum 
mai însemnat de lucrări prin mun
că patriotică.

Lucrările la fundația Sălii spor
tului din municipiul Bacău pre
zintă In aceste zile din preajma 
marii noastre sărbători premiera 
unui nou obiectiv al orașului, care, 
în mai puțin de un an va îmbo
găți municipiul nostru cu o presti
gioasă bază sportivă, viitoare gaz
dă a unor reuniuni de anvergură.

ing. D. MITULESCU 
redactor șef al ziarului „Steagul 

roșu* Bacău

Cel de-al doilea joc al dimineții 
a fost și mai șters, atît echipa Bul
gariei cit și aceea a Ungariei tra- 
tîndu-1 ca pe o obligație oarecare. 
Contrar pronosticurilor, bulgarii 
au învins cu 3—0 (14,14,14) o for
mație care a făcut mai mult act de 
prezență. Cînd arbitrii D. Rădulescu 
(România) și J. Hawrot (Polonia) 
au fluierat sfîrșitul partidei, volei
baliștii ambelor echipe s-au bncu- 
rat că au fost scutiți de calvarul 
căldurii.

în primul Joc al după-amiezii, 
Cehoslovacia a întrecut mai ușor

A ECHIPEI DE FOTBAL

PARTIZANUL BACAU

deLa Bacău s-a încheiat turneul 
fotbal dotat cu ..Cupa Eliberării", 
inițiat da Sport Club Bacău. Tro
feul, spre surprinderea generală, a 
revenit echipei Partizanul Bacău — 
din campionatul județean, instruc
tor Emil Băbeanu — care a întrecut 
formațiile divizionare C, Petrolul 
Moinești, Oituz Tg. Ocna, Letea Ba
cău, precum si echipa de tineret 
clubului organizator.

S. NENTȚA-coresp.
UN CONCURS INEDIT

a

LA TG. MUREȘ — PATINAJ

PE ROTILE

Printre numeroasele competiții 
festive organizate cu prilejul zilei de 
23 August, Ia Tg. Mureș este și una 
inedită, cea de patinaj cu rotile pe 
asfalt, dedicată micilor sportivi. în
trecerea se va desfășura intre zilele 
de 20 — 22 august, in organizarea 
clubului sportiv Mureșul. Tot în 
organizarea acestui club vor avea 
loc concursuri de tenis, înot, lupte, 
handbal, iar pe apa Mureșului, se 
va desfășura un interesant concurs 
de canotaj academic și caiac-canoe.

I. PAUȘ — coresp.

construcții se 
8 000 000 lei, 

constructorilor

campionate euro- 
îordache.

Iată componentele ambarcației românești de 4-ț-l rame medaliată cu argint la recentele 
pene I Doina Bălașa, Marioara Sîngeorzan, Elena Necula, Teddora Untaru & Rodica

DUPĂ C.E. FEMININE DE CANOTAJ

SPORTIVELE DIN ROMÂNIA SE BUCURĂ
DE UN BINEMERITAT PRESTIGIU 

ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
COPENHAGA, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).

Duminică seara, la recepția ofe
rită de primăria orașului Copen
haga în onoarea participantelor la 
cea de a 18-a ediție a campiona
telor europene feminine de cano
taj, dl. Tomas Keller (Elveția), 
președintele F.I.S.A., a înmînat 
„Cupa Moara de vînt“ canotoare
lor U.R.S.S. Frumosul trofeu a fost 
acordat schifistelor sovietice pentru 
ocuparea locului I în clasamentul 
general pe națiuni. Cu această o- 
cazie s-a anunțat oficial că, în 
urma rezultatelor definitiv omolo
gate, reprezentantele țării noastre 
au cucerit, în această importantă 
confruntare continentală, locul 2 
pe națiuni.

Succesul înregistrat la aceste 
puternice campionate europene, la 
care au luat startul echipaje din 
Î7 țări, ridică prestigiul canotaju
lui feminin românesc pe plan in
ternațional. El a fost realizat prin 
excelenta comportare a schifului 
de 44» 1 vîsle, ambarcație meda
liată (pentru a treia oară) cu aur 
la aceste întreceri europene, prin 
locul 2 ocupat în proba de 44-1 
rame — în sfîrșlt, prin cucerirea 
medaliei de bronz în proba de 
8 4-1 și clasarea pe locul 4 a Ga
briele! Toader în finala de simplu, 
îmbucurător este faptul că, la a- 
ceste finale europene, schitul ro
mânesc a prezentat echipaje tinere, 
de perspectivă, care au confirmat 
speranțele antrenorilor.

Scurta restrospectivă a întrece
rilor de duminică o vom începe 
cu evoluția schifistelor din proba 
de 4~rl vîsle. Barca de aur a ca
notajului nostru feminin s-a dove
dit de data aceasta imbatabilă în 
arena europeană, conducînd în 
timpul finalei pe tot parcursul 

decît ne așteptam formația Polo
niei cu 3—0 (10, 13, 10), după un 
joc de luptă în care învinșii n-an 
putut utiliza decît parțial pe tră
gătorii principali Skorek și Bebel. 
Lipsită deci de eficacitate în atac, 
compartiment în care doar bătrî- 
nul Arnbrosziak a corespuns, și de 
un blocaj înalt, echipa Poloniei 
nu putea obține un alt rezultat. De 
la învingători — foarte atenți în

Aurelian BREBEANU

(Scmțfnuarr tn paj, a i-a)

Dragi tovarăși,

Partidul nostru comunist, întregul 
popor sărbătoresc un moment de 
seamă din istoria mișcării revolu
ționare din România — împlinirea 
a 40 de ani de la apariția primului 
număr al „ScînteH*’, organ centra! 
•I partidului.

După cum se știe, începuturile șl 
dezvoltarea mișcării revoluționar® 
din Românîa sint string legate de 
răsptndirea, prin intermediul pre
sei, a ideilor înaintate, a lucrărilor 
întemeietorilor socialismului știin
țific, Marx și Eugels. In marile bă
tălii naționale și sociale purtate do 
forțele progresiste revoluționare, in 
frunte cu clasa muncitoare, presa a 
avut un mare roi mobilizator si 
organizator. Apariția „Scinteii" a 
jucat un rol important în ridicarea 
combativității și eficacității presei 
revoluționare și comuniste din Ro
mânia. Atît în anii ilegalității, cit 
șl după eliberare, „Scinteia", urmînd 
indicațiile Comitetului Central al 
partidului, a militat, prin paginile 
sale, pentru popularizarea politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru, contribuind Ia unirea forțelor 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, Ia realizarea în viață 
a acestei politici. Putem spune că 
nu există moment mai important în 
istoria luptei de eliberare națională și 
socială, în istoria luptei revoluționare 
pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fascîste, a înfăptuirii insurecției națio
nale antifasciste șî făurirea societății 
socialiste în România în care presa 
— iar de Ia apariția ei, „Scînteia" — 
să nu-și fi adus o contribuție i'e în
semnătate deosebită.

Iată de ce Comitetul Central al 
partidului dă o inaltă apreciere 
activității „Scinteii", presei în ge
neral, și adresează cu acest prilej 
cele mai caid® felicitări acelor ac
tiviști de partid care in anii ilegali
tății au contribuit la apariția „Scin
teii" și a presei comuniste, miilor 
de gazetari și lucrători din presa 
noastră de astăzi.

Sărbătorirea a 40 de ani de

-Ji 
cursei, într-o manieră de adevă
rată campioană. Schiful a fost 
compus din Ioana Tudoran (Di
namo București), maestră emerită 
a sportului, de trei ori campioană 
europeană, Mitana Botez (Voința) 
maestră emerită a sportului, de 
asemenea pentru a treia oară me
daliată cu aur, Elisabeta Lazăr 
(U.T. Arad), maestră emerită a 
sportului, de două ori campioană 
a Europei la această probă, Doina 
Bardaș (Voința), maestră a spor
tului șî experimentata Ștefania Bo
risov (Metalul), maestră emerită a 
sportului, profesoară de educație 
fizică la Școala generală nr. 85 
din Capitală, de 4 ori campioană 
europeană.

Cuvinte de laudă și pentru echi
pajul de 8-4-1 care în această în
trecere a cucerit medalia de bronz: 
Ecaierina Trancioveanu (Voința), 
Viorica 
Oprea 
(Clubul 
Petcu 
(Voința 
stantin
(Voința). De subliniat dîrzenia șl 
dăruirea acestor fete tinere (6 de
butante, dintre care 4, încă, juni
oare).

Firește, locul 4 ocupat la simplu 
de Gabriela Toader este merito
riu. Junioara de la Voința Bucu
rești putea cuceri o poziție mai 
bună în această finală, dar lipsa 
ei de experiență și-a spus cuvîn- 
tul. A fost una dintre cele mai 
disputate întreceri (au luat startul 
schifiste din 12 țări), iar faptul că 
în cursa finală Gabriela Toader a 
fost întrecută de adversare pe care 
le învinsese în serii se explică 
prin tracul debutului. Cele trei 
bărci amintite au fost pregătite de 
antrenorul emerit Ion Bulugioîu, 
lector universitar la Institutul po
litehnic București.

Merite deosebite în realizarea

Lincarn (Voința), Elena 
(Metalul), Elena Nicolae 

sportiv școlar). Florica 
(Olimpia), Cristei Wiener 
Timișoara), Marioara Con- 
(Metaiul), Elena Gavliuc

CANOTORII ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA CAMPIONATELE 
EUROPENE DIN DANEMARCA

Ieri a părăsit țara lotul canoto
rilor români care va participa la 
campionatele europene masculine de 
canotaj programate pe Iacul Bag- 
svaerd (Danemarca). Dintre echipa
jele care au făcut deplasarea se re
marcă acela ai campionilor mon
diali Ștefan Tudor, Petre Ceapura 
Gheorghe Gheorghiu care pornește 
favorit în întrecerea celor mai bune 
ambarcații de 2 4-1 din Europa. 
România mai prezintă în competiție 
următoarele echipaje: 2 f.c. (Ivan 
Cacenco, Francisc Papp) și 4 f.c. 
(Emerich Tușa. Dumitru Ivanov, 
Dumitru Grumezeanu, Ilie Oanță).

Antrenorul lotului t Dumitru Popa. 

apariția „Scinteii" are Ioc în îm
prejurările cînd întregul nostru 
popor a trecut cu hotărire la înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-Iea ai partidului 
privind făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Româ
nia. In munca uriașă pe care po
porul nostru o desfășoară. sub 
conducerea Partidului Comunist, 
„Scînteia*, presa are menirea de 
a desfășura o largă activitate pu
blicistică, de a trata in coloanele 
sale problemele de bază ale dez
voltării societății noastre socialiste, 
mobiiizind toți oamenii muncii Ia 
munca pentru realizarea politicii 
de industrializare socialistă, de dez
voltare a agriculturii noastre, de 
ridicare a științei, culturii, Invăță- 
mintului — condiții de bază ale 
Înfăptuirii cu succes a programului 
elaborat de Congresul al X-l«a al 
partidului.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde presa problemelor îmbună
tățirii condițiilor de viață ale tutu
ror oamenilor muncii — țelul su
prem al întregii politici a partidu
lui și statului nostru, scopul esen
țial al făuririi societății socialiste 
și comuniste.

Presa trebuie să analizeze într-un 
spirit critic, de înaltă exigență și 
principialitate comunistă. întreaga 
activitate desfășurată și să dezvă
luie cu curaj lipsurile șî neajunsu
rile, să militeze pentru lichidarea 
lor și îmbunătățirea întregii noas
tre activități. Presa comunistă tre
buie să devină un puternic instru
ment 
selor 
toate

In 

ma
dia

de răspîndire în rîndal 
a experienței înaintate 
sectoarele de activitate, 
spiritul ultimelor hotăriri 

Comitetului 
„Scînteia* 
trebuie să 
problemei 
gice, a ridicării conștiinței socia
liste a maselor largi populare. In 
paginile presei comuniste trebuie 
tratate cu mai multă exigență și 
într-un spirit de înaltă principiali
tate problemele educației, presa 
trebuie să combată fermitate

ale 
Executiv al partidului, 
și celelalte publicații 
acorde o atenție sporită 

educării poiitico-ideolo-

succesului de care s-a bucurat ca
notajul românesc feminin îl are și 
ambarcațiunea de 44-1 rame, cla
sată pe locul 2 într-o companie 
deosebit de valoroasă. Sincere fe
licitări componentelor acestei bărci 
formată din Doina Bălașa, Marioa
ra Sîngeorzan, Elena Necula, Teo
dora Untaru 4» Rodica Iordache.

In concluzie, putem aprecia că 
ediția din acest an a campionate
lor europene feminine a fost do
minată de echipajele Uniunii So
vietice. care au cucerit trei titluri 
și locul I pe națiuni. Schiful ro
mânesc a fost reprezentat în 4 fi
nale, reușind ca în 3 dintre ele 
să cucerească medalii de aur, ar
gint și bronz, iar clasarea pe locul 
2 în clasamentul general pe națiuni 
atestă cu prisosință valoarea ridi
cată a canotajului din România.

★
Marți, la Copenhaga are loc 

Congresul F.I.S.A.
Vasile TOFAN

GREUTĂȚI DIN START,
DAR NU DENEiNLĂ TURA T

Dialog cu Angelo NICULESCU,
după alcătuirea loturilor reprezentative

sîmbătă pe „Republicii", în timpul 
partidei cu selecționata Dinamo) 
ceea ce ne-a determinat să-l solici
tăm, de îndată, responsabilului 
tehnic al naționalei următorul in
terviu t ,

— Așadar. / greutăți
> Start..

Zilele trec, campionatul primei 
divizii bate la ușă, acu-acu ne vom 
trezi și în fața meciului cu Fin
landa (22 septembrie), primul o- 
biectlv al tricolorilor noștri tn sta
giunea internațională de toamnă. 
Așadar, timpul nu stă pe loc și, 
iată, referindu-ne, deocamdată, 
numai la lotul A, „problemele" 
curg. Abia a fost publicată lista 
probabililor șl posibililor pentru 
lotul A, și indisponibilitățile tn 
rîndurile selecționabililor au și 
început să apară. Să Ie inserăm 
aici în ordine cronologică. Prin 
plecarea în Belgia a iui Dan și 
prin suspendarea temporară a lui 
Dinu, antrenorul naționalei noastre, 
Angelo Niculescu, își legase multe 
speranțe de Boc, reintegrat, de cu- 
rînd, într-o formație de divizia A. 
Dar, după cum se știe, Boc s-a 
accidentat la prima apariție pu
blică, evoluînd doar 4 minute. 
Proaspătului rapidist i-au urmat, 
pe lista Indisponibililor, de mal 
scurtă sau de mai lungă durată, 
și Sătmăreanu (întindere muscula
ră Ia piciorul drept, suferită ia 
antrenamentul de joia trecută), și 
Gigi Tăfaru (fractură de radius,

principiilor 
sociale și ale eticii co- 
sporindu-și astfel contri- 

întreaga activitate de tor- 
omnlui nou, înaintat. al 
noastre socialiste.

rolului cla- 
condueătoare 
a alianței 
și intelee- 

«A 
oamenii muncii tn spiritul 

șl frăției intre toți cei ce 
fără deosebire de națfo- 
pentru întărirea unității 

I popor in jurul partidului, 
trebuie să constituie na 

instrument de dezbatere

concepțiile retrograde care se mat 
manifestă încă la unii membri al 
societății noastre, să militeze bo- 
lărit pentru promovarea a tot eee» 
ee este înaintat, a concepției revo
luționare despre viață și lume, a ma
terialismului dialectic și istoric; o a- 
tenție deosebită trebuie să acorde pre
sa noastră propagării 
echității 
munlște, 
bufi» la 
mare a 
societății

Presa este chemată să militeze 
permanent pentru înfăptuirea po
liticii marxist-leniniste a partidu
lui, să lumineze oamenilor muncii 
calea spre societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată, spre comunism. 
Ea trebuie să contribuie prin toate 
mijloacele ia întărirea 
sel muncitoare, clasă 
In societatea noastră, 
muncitorilor, țăranilor 
lualilor, a celoralte forțe sociale, 
educe < 
prieteniei 
muncesc, 
nalitate, 
întregului

Presa 
puternic 
publică și de participare a maselor 
largi populare Ia elaborarea politi
cii Interne și externe a partiduloi 
nostru, constituind astfel — dacă 
se poate spune așa — un puternic 
forum al democrației noastre so
cialiste.

Continuînd tradițiile presei noas
tre comuniste și progresiste — care 
întotdeauna și-a manifestat so
lidaritatea cu luptele revoluționa
re de pretutindeni, a salutat Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie și a militat pentru prieten!» 
cu primul stat socialist, Uniunea 
Sovietică — „Scînteia", întreaga 
noastră presă, trebuie să militeze 
pentru dezvoltarea continuă a re
lațiilor de colaborare și prietenie

(Continuare tn pag. a 4-a)

O. RECER
Șl A. BOZAN
ÎNVINGĂTORI
LA AACHEN

AACHEN (prin telefon) 
Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat, pe hipodromul 
din K61n întrecerile de că
lărie din cadrul campionate 
lor landului Westfalen, la 
care au fost invitați și călă
reții români Oscar Recer și 
Alexandru Bozan. Reprezen
tanții noștri au luat startul 
în einej probe, reușind o 
serie de rezultate excelente. 
Un foarte frumos succes 
J-au înregistrat Oscar Recer 
ți Alexandru Bozan în proba 
de ștafetă de urmărire. După 
un parcurs de toată frumu 
setea, ei au realizat cel mai 
bun timp: 1:55,0 și astfel 
s-au clasat pe primul loc. La 
sfîrșitul campionatelor Oscar 
Recer a primit din partea or
ganizatorilor cupa oferită 
călărețului cu cel mai spec
taculos stil. De altfel, el a 
condus Ia punctajul individual 
al acestor campionate ocn- 
pînd un loc I, un loc II, 
două locuri III șl, de aseme
nea, cîte un loc 4 și 5.

între 26 și 29 august, Os
car Recer și Alexandru Bo
zan vor lua parte la GHIO 
de la Ostende, una din cele 
mal mari competiții europene 
de echitație, la care și-au a- 
nunțat prezența sportivi din 
Anglia. Italia, R. F. a Ger
manie^ S.U.A., Franța etc.

NAVOMODELIȘTI

ROMÂNI LA C.E
Intre 16 și 22 august au 

loc la Ostende campionatele 
europene de navomodele. La 
această ediție, din partea 
țării noastre participă o e- 
chipă de modeliști. formată 
din i Leontln Ciortan. Andrei 
Ghițescu, Frederich Gsaksan 
și Helmuth Orban. Delegația 
este condusă de ing. luliu 
Măinescu.

din

—- Este o situație neplăcută, fi
rește, dar nu trebuie să disperăm. 
Avem trei loturi de unde să ale
gem — de la A, de la „posibili* 
șl de Ia „olimpici* — pentru • 
alcătui, la ora meciului cu Fin
landa, un „11“ redutabil. Și, apoi, 
mai sperăm să recuperăm, între 
timp, măcar pe unul dintre actua
lii accidentați.

— Apelîndu-se, după cum 
Spuneți, Ia o serie de elemente 
de bază ale echipei olimpice 
— Ia — 
acum 
derați

Iii

Tătaru, la Iordănescu. și 
și la Vlarl — nu consi 
că se afectează, întru-

’I 4 G. NICOLAESCU

(Ggntipygre țn pag. a 3-a)



„Cupa Diana" in organizarea CM.EJ.S. București

fi a ziarului „SPORTUL"

INTERES MAJOR PENTRU
AMPLA COMPETIȚIE DE MASĂ

că în cadrul „Cupei Diana" este 
prevăzut și fotbal, nu am stat nici 
o clipă pe ginduri. M-am înscris 
pentru echipa care urmează să se 
constituie. Pină atunci, împreună 
cu alte colege, particip la antre
namente".

SULTANA SANDU: „îmi place 
foarte mult tenisul de masă. Este 
unul dintre sporturile frumoase. 
Personal găsesc foarte inspirată 
ideea organizatorilor de a fi in
trodus și această disciplină in 
competiția „Cupa Diana". Cel 
puțin în întreprinderea noastră 
vor fi destule pretendente la cu
cerirea unui loc tn echipa care 
va urma să ne reprezinte in între
cerea pe sector. De aceea pun 
multă rîvnă la antrenamente". 

IOANA SAMSON: „Vreau să 
particip la întrecerile de cros. At
letismul mi-a plăcut din totdeau
na. Deocamdată, mă pregătesc de 
cîteva ori pe săptămînă în com
pania altor ctteva prietene".

ȘTEFANIA TUDORACHE: 
cîteva zile în urmă am fost 
primul antrenament de tir cu 
cui. Pînă de curind văzusem
mai la cinematograf cum arată 
acest sport. Sub conducerea aten
tă a instructorului nostru ne pre
gătim de două ori pe săptămînă 
la poligon".

După cum se vede la întreprin
derea „Industria iutei” se fac 
pregătiri intense pentru ca salar
iatele care vor intra în competi
ția dotată cu „Cupa Diana” să fie 
cît mai antrenate. De aceea, nu va 
trebui să surprindă dacă la faze
le superioare ale întrecerii, nume 
ale tinerelor acestei întreprinderi 
vor apărea în clasamentele frun
tașelor.

La întreprinderea textilă Indus
tria iutei, competiția polisportivă 
de masă „Cupa Diana” a găsit 
«cou favorabil în rîndul cîtorva 
sute de salariate dornice să prac
tice exercițiul fizio ca agrement 
ți destindere. Din momentul cînd 
«u primit regulamentul întrecerii, 
atlt conducerea întreprinderii, cît 
și consiliul asociației sportive, or
ganizația U.T.C. și comitetul sin
dicatului au promis întregul spri
jin salariatelor care se vor între
ce în competiție.

Din discuțiile purtate de Paul 
DincS, președintele asociației spor
tive, am aflat că fotbalistele vor 
face antrenamente pe stadionul 
uzinei Electromagnetica, aflat în 
vecinătatea întreprinderii.

— Am procurat întregul echipa
ment necesar, s-au stabilit ore de 
antrenament, precum șl instruc
torii care se vor ocupa de pregă
tirea fotbalistelor — ne-a spus in
terlocutorul. In ceea ce privește 
tirul cu arcul, exercițiile ca și 
întrecerile la nivelul asociației vor 
avea loc la poligonul amenajat în 
curtea liceului Dimitrie Bolinti- 
tieanu. Pentru tenis de masă ne 
vom antrena, conform programu
lui comunicat de Consiliul de edu
cație fizică și spoit al Sectorului 
VI, într-una din sălile Casei de 
cultură a sectorului.

După ce am aflat toate aceste 
detalii, ne-a fost ușor să înțele
gem motivele pentru care foarte 
multe salariate s-au înscris la 
una sau la mai multe discipline 
destinate întrecerilor pentru „Cu
pa Diana". Vrînd să le aflăm pă
rerea despre competiția în sine, 
am discutat cu cîteva dintre posi
bilele cîștigătoare ale trofeului i

CRISTINA BALȚATU« „Auzind

A. URMUZESCU Vom depăși
recordul (10 titluri) de la Izmir!“

SLAVIC — 9 TITLURI ÎN PRIMELE 
DOUA EDIȚII

m și 200 m spate). Lidia Svarc 
m Șl 200 m bras) și alții. în 
cu totul surprinzător lipsește 

lot multipla campioană balca- 
și medaliată la ultimele „euro-

„Cu 
la 

ar- 
nu-

începlnd de astăzi, înotătorii ro
mâni care ne vor reprezenta la cea 
de a treia ediție a Balcaniadei (19— 
22 august) se află reuniți la Bucu
rești. Sportivii reșițeni. ca și cei 
de la Steaua și C. S. Școlar (s-au 
pregătit in Orașul Victoria) s-au 
alăturat celorlalți selecționablll din 
București, Cluj și Tg. Mureș, care 
au preferat pentru ultimele antre
namente chiar piscina de concurs de 
la Dinamo. O singură absență — 
cea a lui Costa (suspendat), care 
va fi probabil înlocuit la 100 m 
bras de tînărul O. Resler.

Antrenorul federal Aurel Urmu- 
zescu, care a urmărit îndeaproape 
pregătirea Iotului in ultima vreme 
pare optimist.. „Ne-am propus să 
ciștigăm Balcaniada, revanșindu-ne 
astfel pentru slabele performanțe 

de anul trecut (Atena). în general, 
nu fac pronosticuri, dar de un sin
gur lucru pot să vâ asigur ; de data 
aceasta vom cîștiga mai multe tit
luri decît în 1969, la Izmir, unde 
am ocupat de asemenea locul 1. 
Șansele cele mai mari le avem in 
probele de craul, bras, mixt și cele 
trei ștafete din concursul masculin, 
în cursele de bras, delfin și mixt 
(feminin). M-ar bucura foarte mult 
dacă acest eventual succes, care se 
întrezărește după calculul htrtiel, va 
fi dublat și de performanțe de va
loare. Antrenorii și sportivii nu tre
buie să uite în nici un moment _ că 
de evoluția lor în această săptămînă 
depinde in mare măsură prezenta
rea la cel mai important examen al 
anului : „Cupa Europei” de la Torino 
(28—29 august)”.

29 ÎNOTĂTORI IUGOSLAVI PE 
LISTELE DE ÎNSCRIERI

Pavel PEANA

Ieri s-a primit la comitetul 
organizare din partea Federației 
goslave de înot lista nominală 
sportivilor ce v»r lua startul 
București în cele 29 de probe,
tul cuprinde 29 de sportivi printre 
care campionii balcanici NENAD 
MILOȘ (100 m și 200 spate), NENAD 
KURIDZA (100 m delfin), ZDENKA 
GASPARAC (100 m și 200 m spate) 
șl VELJKO ROGUSJCI (1500 m liber). 
Alături de aceștia mai sînt anunțați 
Predrag Miloș (100 m și 200 m spa
te), Slavko Kurbanovici (100 m și

PALllL DUNĂRII INIKA IN AMIMIBI...
avem, Insă, multe Învățăminte de tras

A VUI-a ediție a Raliului Du
nării intră în amintiri, cu ceea ce 
a adus nou și interesant, cu vede
tele care l-au animat, cu plusurile 
și minusurile lui. La anul, și peste 
ani, ne vom aminti că a fost cea 
mai dură ediție, doar 12 din 47 
mașini ajungind la sosire, eă am 
văzut un conducător 4in elita spe
cialității — Zasada — care ne-a 
demonstrat ce înteamnă adevăratul 
pilotaj sportiv și că am ratat (încă 
o dată) ocazia de a arăta că dacă 
automobiliștii noștri nu se pot 
măsura — ca piloți — cu ței mai 
■buni, în schimb pe ua material 
egal pot lupta cu toți cei Ce S-au 
clasat de la locul 2 în jos. Numai 
că din întrecere au lipsit și cei 
mal buni piloți al noștri și mate
rialul competitiv. învățăminte se 

(pot trago multe și sperăm că toți 
!cei direct interesați vor face o ana
liză profundă a faptelor și vor 
proceda în consecință. Noi ne vom 
opri doar la cîteva probleme ce 
ni se par deosebit de importante 
pentru viitorul acestui sport, viitor 
ce nu se întrevede deloc roz.

în primul rînd trebuie să subli
niem încă o dată că marele și sin
gularul efort pe care îl face 
A.C.R. pentru a susține acest sport 
(meritoriu chiar cu lipsurile bine 
știute) nu este în măsură să asi- 

jfeure mersul înainte. Suficient pen
tru etapa de început, el trebuie 
fcompletat acum cu sprijinul mate
rial temeinic al noti noastre indus
trii automobilistice, direct intere
sată de promovarea lui. Dacă Uzi
na din Pitești, cea din Cîmpulung, 
I'ceo, Uzinele de anvelope etc., vor 
continua să sprijine doar simbolic 
Sportul automobilistic, acesta nu 
va depăși nivelul modest actual.

în această privință, echipa Po
loniei, cîștigătoarea întrecerii co
lective, a fost un exemplu, prezen- 
tîndu-se la start cu mașini pregă
tite de fabrică (Fiat 125 Polski), 
cu o asistență excepțional organi
zată și cu un conducător care își 
știa foarte bine rolul, el însuși 
fiind încă un renumit alergător 
(fără să fie participant la acest 
raliu). Beneficiind, pe lingă pregă
tirea temeinică a mașinilor di
naintea cursei, de o asistență for
mată dintr-un microbuz atelier și 

. alte două mașini care urmăreau 
continuu pe c®lcurenți, fiind pre
zente alternativ la fiecare probă 
specială, echipa Poloniei a reușit 
să cîștige întrecerea cu toate că 
nu a fost scutită de neplăceri, 
două dintre mașini suferind tam-

PESCĂRUȘUL TULCEA - 
SEL. ISMAIL 5,5”4,5

TULCEA, ÎS (prin telefon, de la co
respondentul nostru). La arena sportivă 
din localitate a avut loc o întllnire in
ternațională de lupte greco-romane. E- 
ctiipa Pescărușul Tulcea, care activează 
in campionatul diviziei A, a intrecut 
selecționata orașului Ismail (U.K.S.S.), 
la capătul unor partide aplaudate de 
numeroșii spectatori prezenți, cu scorul 
de 5,5—4,3. Dintre luptătorii de la Pes
cărușul s-au remarcat Dumitru Popa 
(cat. 57 kg) și Zaharla Puflea (8at. 
68 kg).

Ion TURȘIE

W'
ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Pe apele Herăstrăului s-auPe apele Herăstrăului s-au des- 
fășu, at duminică întrecerile de ca- 

j din cadrul „Cupei orașului 
București". Competiția a programat 
8 curse, la sfîrșitul cărora arbitrii 
au întocmit următorul clasament 
general pe cluburi; 1. Olimpia ; 2. 
CSS; 3. Metalul; 4. C.N.U.; 5. Vo
ința ; 6. Steaua.; 7. Sc. sp. 1.

200 m bras). Aleksandr Pavlicevici 
(100 m delfin), Ana Boban (100 m 
și 200 m liber), Eva Majiiarici (100 
m și 200 m delfin), Gordana Plitei 
(100 ‘ “ 
(100 
mod 
din 
nică ._ .. ___  _ - -
pene”, Mirjana Segrt’. După cum am 
fost anunțați de la ziarul „Sport” 
din Belgrad, campioana iugoslavă 
este complet ieșită din formă și nu 
va concura la Balcaniadă și nici în 
„Cupa Europei”.

în primele două ediții ale J.B. 
la înot (Izmir 1969 și Atena 1970) 
s-au atribuit 51 de titluri. Iată re
partiția lor :

1969 : 
Bulgaria

1970 :
Bulgaria

Recordmanii acestor întreceri : 
Marian Slavic (România) 9 medalii 
de aur și Mirjana Segrt (Iugoslavia) 
7 medalii de aur.
CONCURSUL DE SĂRITURI - 

BAZINUL „23 AUGUST”

România 15, Iugoslavia 7, 
4, Grecia 1.
Iugoslavia 19, România 6, 
4.

LA

Concursul de sărituri din cadrul 
Balcaniadei va avea loc în bazinul 
„23 August”. întrucît reparațiile 
piscinei de la „Tineretului” nu au 
fost încheiate în timp util, organi
zatorii J.B. au decis ca întrecerile 
să se desfășoare în mod excepțio
nal la aceleași ore (zilnic de la ora

DIVIZIA A

MASCULIN, participă (in ordi
nea tragerii la sorți) : 1. I.C.H.F. 
București, 2. I.E.F.S. București, 
3. Universitatea Cluj, 4. Politeh
nica București, 5. Rapid București, 
6. Politehnica Cluj, 7. Voința Bucu
rești, 8. Universitatea Timișoara, 
9. Steaua București, 10. Dinamo 
București, 11. Politehnica Galați, 
12. Comerțul Tg. Mureș. Turul I 
(etape săptămînale) : 31 octombrie 
1971 — 9 ianuarie 1972 ; turul II 
(etape săptămînale) : 13 februarie— 
23 aprilie ; turul III (3 turnee) : 
27—30 „aprilie la Galați (etapele 
XXIII—XXVI), 12—14 mai la Ti
mișoara (etapele XXVII—XXIX), 
25—28 mai la București (etapele 
XXX—XXXIII) ; turneu final (4 
echipe) : 2—4 iunie (localitatea va 
fi stabilită în funcție de echipele 
ce se vor clasa pe primele patru 
locuri).

Gh. Lupu, spatistul nr. 1 al țării, în așteptarea întrecerii cu 
Milos (Iugoslavia)

în ____________16). în noul bazin acoperit, dat 
folosință anul acesta.

PRIMII OASPEȚI AI 
BALCANIADEI

Au sosit primii oaspeți ai Bal
caniadei. Cursa TAROM de Ams
terdam a adus ieri în Capitală, 
alături de înotătorii români care 
eu participat la C. E. de juniori 
și patru sportivi din Grecia. Din
tre aceștia, cel mai cunoscut este 
tînărul brasist Lanaras.

DIVIZIILE A Șl B,
FEMININ, participă: 1. Univer

sitatea Iași, 2. Sănătatea Satu 
Mare, 3. Crișul Oradea, 4. Univer
sitatea Timișoara, 5. Constructorul 
București, 6. Voința Brașov, 
7. I.E.F.S. București, 8. Politehnica 
București 9. Rapid București, 
10. A. S. Armata Cluj. Turul I 
(etape săptămînale) : 24 octom
brie — 5 decembrie 1971 ; turul II 
(etape săptămînale) : 20 februarie— 
16 aprilie 1972 ; turul III (3 tur
nee) ; 21—23 aprilie la București 
(etapele XIX—XXI), 5—7 mai la 
Oradea (etapele XXII—XXIV), 
19—21 mai la Iași (etapele XXV— 
XXVII) ; turneu final : 2—4 iunie 
(localitatea va fi stabilită în func
ție de echipele ce se vor clasa pe 
primele patru locuri),

Masculin șl feminin, patru tu
ruri sub formă de etape săptămî
nale, la următoarele date : turul I: 
12 septembrie — 10 octombrie 1971 
— în aer liber; turul II: 14 no
iembrie — 12 decembrie 1971 — în 
sală ; turul III: 27 februarie — 26 
martie 1972 — în sală ; turul IV :

DIVIZIA B

frații

COSTA
Biroul 

discuție 
care a dat dovadă sportivul timișo
rean L. Costa (nu s-a prezentat la 
pregătirea lotului în vederea Bal
caniadei) a hotărft : excluderea sa 
din lotul național șl suspendarea de 
la orice activitate sportivă pe timp 
de un an. .

SUSPENDAT PE UN
F. R. Natație, luînd 

actele

ANI
î»

de indisciplină de

Pe serpentinele de la Pîrîul 
Sobieslau Zasada a dovedit o

— cel mai bun pilot prezent

Rece, ca și tn celelalte probe speciale, 
măiestrie deosebită, fiind — de departe 

la a S-a ediția a Raliului Dunării 
Foto i C. POPESCU

ponări. Cele două mașini Fiat 125 
P (Zasada a mers pe B.M.W,) s-au 
clasat pe locurile 8—9, cițtigînd 
clasa și fiind pe locul 4—5 în gru
pa I. Deci, un rezultat individual 
mai bun ca al singurului nostru 
echipaj clasat, deși R 8 Gordini 
de grupa II este o mașină superi
oară ca performanțe. Industria po
loneză de automobile sprijină însă 
temeinic sportul și culege rezul
tatele acestui efort.

A doua problemă pe care vream 
să o ridicăm privește pregătirea 
echipei noastre. Pe această linie, 
înaintea raliului s-a încercat să 
se acrediteze ideea că, față de sta
rea mașinilor, este neapărat nevoie 
ca piloții să fie și mecanici de. 
meserie. In consecință, mașinile 
au fost conduse de cei care le-au 
efectuat reparațiile în cadrul ser- 
vice-lui Dacia București, care a 
garantat — prin responsabilul său 
— lucrarea. Cursa a dovedit clar 
că doar una din mașini (cea pusă 
la punct și condusă de St. Ianco- 
vici) a fost bine pregătită, a doua 
(D. Novac) fiind nevoită să aban
doneze din cauza unei defecțiuni 
la pompa de benzină (după ce a 
trecut peste alte 3—4 defecțiuni, 
datorită superficialei pregătiri), iar 
a treia a intrat în proba specială 
din Iugoslavia (pe care nu a ter
minat-o) cu trenul din față deschis, 
tot datorită slabei pregătiri dinain
tea cursei (această slăbiciune a ma
șinii respective era cunoscută 1). 
Iată, deci, că ideea pilot = mecanic 
s-a dovedit total ineficace, confir- 
mind ceea ce știa toată lumea, anu
me că In tirnpui unui raliu se pot 
rezolva doar defecțiunile minore 
(lucru pe care îl poate face oricare 
din piloții noștri din prima cate
gorie) dar mașina trebuie pregăti
tă temeinic înainte de cursă.

în încheiere, vrem să subliniem 
încă o dată valoarea de pilot a po
lonezului Zasada, care — fără o 
recunoaștere anterioară a traseu-

lui — a reușit să cîștige 8 din cele 
10 probe Speciale. în afara aces
tuia, doar norocosul cîștigător Jan- 
ger s-a detașat printr-un pilotaj 
superior. Pdltinger, de la care aș
teptam mai mult, fiindcă dispu
nea ți de cea mai puternică ma
șină, a avut neplăceri cu motorul 
care a dat randament normal doar 
în două probe speciale, una și cîș- 
tigată de el (Fundata). în rest, par
ticiparea a fost modestă, sistemul 
actual de disputare a campiona
tului european al conducătorilor 
(în care raliul este inclus) nefiind 
stimulativ pentru cei mai buni pi
loți ai continentului. Să sperăm 
că 
să 
să

PRIMELE
Data începerii campionatului di

viziei A de rugby — 29 august — 
se apropie. Evident deci, în aceas
tă perioadă, pregătirile echipelor 
din primul eșalon al țării sînt în 
plină desfășurare și, bineînțeles, 
la redacția noastră sosesc primele 
vești.

TIMIȘOARA ; Antrenamente la...
București

VEȘTI
IAȘI; De Io 17 august,

munco susținută

EDIȚIA 1971-1972
23 aprilie — 21 mai — în aer li
ber.

Echipe participante, MASCULIN 
seria 1: 1. Sănătatea Satu Mare, 
2. Politehnica Brașov, 3. Voința 
Tg. Mureș, 4. Voința Zalău, 5. Cri- 
șul Oradea, 6. Sănătatea Aiud; 
seria a Il-a s 1. Olimpia Sibiu, 
2. Știință" Mediaș, 3. Rovine Cra
iova (fostă Universitatea), 4. Știin
ța Petroșani, 5. Constructorul 
Arad, 6. Utilajul Timișoara ; seria 
a IlI-a : 1. A.S.A. Bacău, 2. Rapid 
C.F.R. Galați, 3. C.S.M. Iași,
4. Politehnica Iași, 5. Farul Con
stanța, 6. Steagul roșu Brașov; 
seria a IV-a: 1. P.T.T. București,
2. Academia Militară București,
3. Voința Ploiești, 4. Universitatea 
București, 5. Progresul București, 
6. Comerțul Tîrgoviște; FEMININ 
scria 1: 1. Voința Tg. Mureș,
2. Universitatea Cluj, 3. Știința 
Sf. Gheorghe, 4. Rapid Deva,
5. Record Cluj, 6. Inst. Pedagogic 
Tg. Mureș ; seria a II-a; 1. Voința 
Oradea, 2. Medicina Timișoara,
3. Universitatea Craiova, 4. Fo- 
resta Arad, 5. Metalul Salonta
6. Crișul II Oradea ; seria a IlI-a : 
1. Voința Constanța, 2. Institutul 
Pedagogic Galați, 3. Confecția Do- 
rohoi, 4. Universitatea II Iași, 
,5. Politehnica Brașov, 6. Sănăta
tea Ploiești; seria a IV-a : 1. Ar
hitectura București, 2. Progresul 
București, 3. I.E.F.S. II București,
4. Rapid II București, 5. Universi
tatea București, 6. Olimpia Bucu
rești, 7. Voința București, 8. Me
dicina București.

EXPERIHENTAn SAU 
STRICĂM MAȘINILE?
De cîțiva ani. Uzina 6 martie 

din Zărnești a început să fabrice 
un nou tip de motorete românești i 
Mobra, Cu un motor de 4 GP ți 
suspensii reglabile pentru una sau 
două persoane, cu o linie elegan
tă, Mobra se apropie de mașinile 
similare de peste hotare, reușind 
să dezvolte o viteză de peste 80 
km la oră și să urce pante pînă 
la 25 de grade.

După cum era de așteptat, apa
riția acestei mașini a bucurat pe 
cei care răspund de destinele spor
tului cu motor din țara noastră, 
considerînd motoreta Mobra ca 
pe o >,poartă” a motociclismului, 
prin care trebuie să treacă neapă
rat viitorii performeri, în conse» 
cință, federația de specialitate a 
introdus în campionatele naționale 
probe rezervate posesorilor de 
motorete de fabricație românească.

în cursele pe șosea, motoretele 
(adaptate la specificul acestui gen 
de întreceri) au ajuns să atingă 
viteze de peste 90 km/h. Cunoscu
tul antrenor și concurent Traian 
Macarie, actualul lider al clasa
mentului general al campionatului 
p« circuit și-a experimentat în 
așa fel mica motocicletă pe care 
evoluează îneît cu greu o poți 
deosebi de surorile ei din clasa 
imediat superioară, care dezvoltă 
viteze peste 100 km/h.

De anul acesta, calitățile Mobrei 
au început să fie verificate și pe 
drumurile accidentate, făcînd par
te din programul campionatului 
republican de motocros. Primele 
etape au dat rezultate promiță
toare, alergătorii care și-au pregă
tit minuțios mașinile reușind să 
„escaladeze” pantele și contrapan- 
tele, să treacă peste „cocoașe" sau 
să coboare în ritm rapid. Dar 
(păcat că există acest dar), în ma
joritatea cazurilor. organizatorii 
concursurilor au ales trasee cu 
un grad exagerat de dificultate, 
care i-a supus pe tinerii sportivi 
la grele eforturi. Gine a urmărit 
întrecerile de la Vălenii de Munte 
și Tg. Jiu și-a dat seama că ast
fel de terenuri suprasolicită și 
motoarele, uzîndu-le cu mult îna
inte de termen. Din păcate, însă, 
duminica trecută în cadrul etapei 
a Vl-a a campionatului de moto
cros, desfășurată pe Valea Răcă- 
dăului de lingă Brașov, am fost din 
nou martorii unor evidente greșeli 
în alegerea traseului, care, firește, 
au nemulțumit pe alergători și 
i-au dezamăgit pe spectatori.

Din cauza Urcușurilor abrupte, 
alergătorii au fost nevoiți adesea 
să coboare și să-și împingă mo
toretele la deal, publicul specta
tor avînd mai degrabă impresia 
că se află la o întrecere de... ciclo 
cros.

Prin urmare, se impune mai 
mult discernămînt în alegerea te
renului, care trebuie să cuprindă 
porțiuni accidentate de natură să 
creeze spectacole reușite și să asi
gure un cadru corespunzător pen
tru verificarea motoarelor și a 
calităților piloților, dar traseele 
să nu aibă un profil de duritate 
mai mare decît posibilitatea de 
tracțiune a mașinilor. Altfel, nu se 
poate constata în ce măsură pro
gresează elementele talentate, iar 
motoretele în loo să fie experimen
tate. se deteriorează.

Traian IOANITESCU

3*1ciclism
ULTIMELE

CAMPIONATE NAȚIONALE

PENTRU RUTIERI
Astăzi, la Brașov, se desfășoa

ră dificila întrecere a campiona
tului de ciclism t contratimp pe 
echipe. Este ultima probă din ci
clul campionatelor naționale din 
acest an, pentru rutieri. După o zi 
de pauză, joi 19 august, se va 
desfășura ultimul campionat pe 
1971 — proba de circuit. în ace
eași zi va avea Ioc și finala cam
pionatului republican pentru bici
clete de turism, la care participă 
primii clasați din numeroase ju
dețe. Luna de ciclism de la Brașov 
se va încheia prin disputarea „Cir
cuitului ciclist al județului Bra
șov”, programat între 25 și 28 
august.

sperăm 
anii viitori ne vor da ocazia 
vedem mai mulți piloți de cla- 
în Raliul Dunării.

Gheorghe EPURAN

12 zile de refacere și pregătire 
fizică pe litoral după care Univer
sitatea Timișoara și-a continuat 
pregătirile la București, mai precis 
pe Stadionul Tineretului. Aici sînt 
programate antrenamente din ce 
în ce mai tari și jocuri de verifi
care cu formații din divizia A și 
B, aflate în Capitală. In lot, două 
schimbări : Brăescu, după termi
narea facultății, se reîntoarce la 
Bîrlad, iar Malecu, jucătorul Rapi
dului. a reușit la examenul de ad
mitere într-o facultat» timișorea
nă. (Petre ARCAN)

După o primă etapă petrecută 
la Costinești, lotul Politehnicii Iași 
s-a deplasat la Gura Humorului 
— departe de căldura toridă a o- 
rașului de baștină. Aici au avut 
loc antrenamente de cite două ori 
pe zi, apoi meciuri amicale cu di
vizionarele B — Minerul Gura Hu
morului și Constructorul Suceava. 
Conducerea tehnică a lotului este 
încredințată tot antrenorului Gh. 
Dobrotă care a hotărî t revenirea 
echipei la Iași in ziua de 17 au
gust, cînd se va intra „în lini* 
dreaptă”, urmind o perioadă de 
muncă susținută pînă la începe
rea campionatului. Noutăți ? Mulți 
tineri rugbyști ventți în „bătrînul 
lași” pentru a da examene la di
ferite facultăți ; M. Burghelea, Gh. 
Gali, Gh. Marinei, Dan Sorin San
du, P. Tudoran, M. Zamfir, S. Lă- 
zăroiu, Gh. Căldăraru și Ilie Pascal. 
(Dumitru DIACONESCU)

BiRLAD : Data începerii pregătiri-

Cupa tineretului de la sale“
ÎNTRECERI

• De multă vreme, terenul de 
sport din Malnaș Băi (județul Co- 
vasna) n-a mal cunoscut o anima
ție atît de mare ca aceea de șimbă- 
tă și duminică, Cînd au avut loc 
aici întreceri în cadrul fazei de 
zonă a „Cupei tineretului de la 
sate”, ja oină. Cinei echipe, cam
pioane de județ, au evoluat pe te
renul de fotbal, transformat în 
două dreptunghiuri de oină, dis- 
putîndu-și întîietatea îijlr-un tur
neu tur-retur.

încă de la primele jocuri s-a 
văzut că oiniștii dm comuna Cris- 
teștii Ciceului (județul Bistrița-Na- 
săud) au o tehnică superioară în 
pasarea mingii și țintirea adversa
rilor, acționînd la fel de bine și la 
„bătaia mingii”, unde au obținut 
puncte suplimentare. După un 
meci egal (3—3 cu reprezentanta 
județului Brașov — Vișteanul 
Viștea) echipa Victoria Cristeștii 
Ciceului n-a mai pierdut nici un 
meci, cîștigînd pe merit primul 
loc în clasamentul competiției, care 
are următoarea înfățișare i

1. Victoria Cristeștii Ciceului 23 
p 2. Unirea Băla (jud. Mureș) 18 
p 3. Vișteanul Viștea 15 p, 4. iz
vorul Malnaș (jud. Covasna) 34 p, 
5. Valea Strîmbă (jud. Harghita) 8 
P-

De-a lungul celor două zile de 
întreceri s-au remarcat o serie de 
tineri jucători printre care i Ște
fan ' Boroș, loan Tătaru, Alexan
dru Rus (Victoria Cristeștii Ciceu
lui), Ion Pal, Șimion Vaida (Unirea 
Băla), Ion Vulcan, — " 
(Vișteanul Viștea), 
Zoltan Duca 
Emil Mathe și 
Strîmbă).

• Terenul 
muna Ianca (jud. Brăila) a găzduit 
o altă „zonă" din cadrul „Cupei 
tineretului de la sate”, la care au 
participat campioanele județelor 
Brăila, Constanța, Ialomița, Ilfov 
și Tulcea. După partide viu dispu
tate și de un nivel tehnic mulțu
mitor, Victoria a revenit echipei

ATRACTIVE...
Avhitul Curcani (județul Ilfov), 
care a totalizat 24 de puncte. Ur
mează în clasament reprezentan
tele județelor Ialomița cu 18 p, 
Tulcea 16 p. Brăila 12 p și Con
stanța 10 p.

• Patru echipe s-au întîlnit în 
comuna Burnbeștii Jiului (jud. 
Gorj) pentru a cuceri dreptul de 
participare Ia raza finală a com
petiției. Cea mai frumoasă com
portare a avut-o formația Recolta 
Crasna (jud. Gorj), care a cîștigat 
toate meciurile în fața unor par
tenere bine pregătite. Clasamentul: 
1. Recolta Crasna 18 p, 2. Secoșana 
Secoșul Turcesc (jud. Timiș) 14 p, 
3. Unirea Stîngăceaua (jud. Me
hedinți) 10 p, 4. Lamino»ul Dalbo- 
șeț (jud. Caraș-Sfverin) 6 p.

lor — 20 iulie

Primele 4 ședințe de antrenament 
au avut loc acasă, pe Dealul Țu
guiata, după care rugbyștiî bîrlă- 
denl și-au mutat tabăra de pregă
tire (în ziua de 28 iulie) în sta
țiunea Stîna de Vale din jud. Mu
reș. Au făcut deplasarea, sub con
ducerea antrenorului Viorel Călin, 
următorii jucători : Bagos, Matei, 
Bădină, Manasz, Nicolov, Brad, 
Zadarajni, Mititelu, Ciarici, Filip, 
Rainey Chiriță, Ignat, Anton, Bur
ghelea, Caramziuc, Mihalcea, Ne- 
delcu, Pătrăban, Bolea, Peiu, Go- 
ciu și Gherasim. Au rămas la Bîr
lad, din diferite motive — urmînd 
să facă pregătirea fizică cu fot
baliștii — Constantin, Badin, Pie
lea, Munteanu și Gheorghiță. Joi 
12 august lotul a revenit în loca
litate, unde se vor contiitia pre
gătirile. In cadrul acestora sînt 
prevăzuta intîiniri de antrenament 
cu Unirea Birțad, Minerul Gura 
Humorului (div. B) ți Politehnica 
lași. (Eliade SOLOMON)

CONCURS DE ADMITERE
PENTRU ÎNSOȚITORI DE BORD

LA „TAROM"
întreprinderea de Transporturi Aeriene Române TAROM organi

zează un concurs de admitere pentru cursul în specialitatea însoțitor 
de bord (steward).

Candidați! trebuie să îndeplinească următoarele condiții :• —i—

Emil Gordan 
Andrei Sal la, 

(Izvorul Main aș),
Arpad Kiss (Valea

de Sport din co

sănătate perfectă 
prezentare fizică plăcută 
domiciliul stabil în București 
studii medii cu diploma de bacalaureat 
stagiul militar satisfăcut (bărbați) 
cunoașterea a două limbi străine de uz internațional (engleză, 
franceză, germană, ruso, italiano) 
vîrsta : femei 21—25 ani; bărboli pînă la 30 ani.

Sînt preferate persoanele care au avut un stagiu în producție de 
minimum un an.

La înscriere se va prezenta actul de naștere, în copie legalizată, 
actul de studii în original însoțit de o copie, precum și o copie de pe 
carnetul de muncă său adeverință de vechime în muncă.

Înscrierile se fac la Serviciul personal TAROM, aei aportul Bă- 
neasa, zilnic între orele 13,00—15,15, pînă ia data de 30 august 1971.

Informații la felelon : 330030, inferior 33.
i»

DIN NOU, UMOR PE LITORAL
Cunoscutul scriitor și caricaturist Neagu Rădulescu e solicitat 

să susțină în zilele de 18, 19, 20 și 21 august o nouă serie de con
ferințe și întilniri pe teme diverse, pe litoral (Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud și Techirghiol).

După succesele sale obținute in lumea sportului, literaturii și 
teatrului, autorul atît de prețuit de public proiectează și altă serie 
de caricaturi din lumea de azi și de ieri.

PENTRU DV. CARE IUBIȚI NATURA
Șl APRECIAȚI CONFORTUL

AR0M&NEȘTi|
Mtt y...

<a-

HANURILE
CABANELE

îl

CAMPINGURILE
COOPERAȚIEI
DE CONSUN
SINI 6AEDE

PRIMITOARE

Restaurantul și campingul SĂFTICA 
și campingul ROMÂNEȘTIRestaurantul

Hanul CHEIA
Hanul SLĂNIC

Hanul BRAN
Cabana BRUSTURET

Hanul RUCĂR
sînt numai cîteva dintre numeroasele unități turistice 
ale cooperației de consum, care vă asigură condiții 
excelente de cazare, un sortiment variat de prepa
rate culinare.
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„ARBITRAJUL NU ESTE 0 SIMPLA
DISTRACȚIE DUMINICALĂ"

CONSFĂTUIREA DE LUCRU A ARBITRILOR NOȘTRI FRUNTAȘI

Ca in fiecare an, in preajma în
ceperii campionatului diviziei A, ar
bitrii noștri fruntași au avut o con
sfătuire de lucru, în cadrul căreia 
au fost luate în discuție princiDalelo 
aspecte ale activității de arbitrai, 
in campionatul 1970—71. accen'ul 
punîndu-se. insă, cum era și fi
resc. pe felul cum trebuie să se 
desfășoare această fmnortantă acti
vitate nent.ru a contribui la progre
sul fotbalului nostru, la crearea unei 
atmosfere de disciplină pe terenul 
de ioc, la realizarea unor întreceri 
snortive reușite, din toate punctele 
de vedere.

Tot. Vladimir Grosu, membru 
Colegiului central al arbitrilor, 
deschis consfătuirea ținută 
sala din Parcul „23 August", . 
zent.ind o informare referitoare Ia 
arbitrajele prestate in ediția trecută 
a diviziei A.

Tn general, arbitrajul in campio
natul trecut al diviziei A a fost 
satisfăcător. Poarte, chiar bun. S-au 
înregistrat substanțiale progrese, 
maniera de arbitraj ajutînd la 

, cursivitatea jocului, la realizarea 
unui bun spectacol, printr-o inter
pretare creatoare a regulilor de Joc. 
prin aplicarea corectă a legii avan
tajului. printr-o prezentă eficientă 
si. totuși, discretă In teren a con
ducătorului de Joc. Progresele rea
lizate în această direcție sînt con
firmate și de faptul că forurile 
sportive internaționale, F.T.F.A. si 
U E.F.A. si-au îndreptat tn ultimul 
time atentia asupra arbitrilor ro
mâni. apelînd la serviciile lor. delc- 
gîndu-î la meciuri importante <3in 
competiții oficiale. Chiar dacă, 
uneori, iubitorii fotbalului din țara 
noastră au avut momente de mare 
supărare din cauza arbitrator, ei 
nu not decît să se bucure aflind că. 
în săntâmînile ce vin, nu mai puțin 
de patru brigăzi de arbitri români 
vor conduce meciuri peste graniță.i ______

al 
a 

in 
pre-

După onorabila reprezentare Pe care 
ne-au asigurat-o fotbaliștii noștri la 
turneul final al C.M. din 
activitatea internațională a 
lor români, din ce în ce mai 
constituie, pe alt plan, încă 
ment de apreciere tn arena inter
națională a fotbalului nostru.

Dar, evident, scopul consfătuirii 
nu a fost acela de a trece în revistă 
succesele arbitrajului, ci. mai cu 
seamă, de a scoate în evidență lip
surile lui. Colegiul central al arbi
trilor consideră că, în majoritatea 
cazurilor, punctul da plecare a gre
șelilor de arbitraj a fost slaba pre
gătire fizică a unor cavaleri ai flu
ierului. Uitînd că, în condițiile 
fotbalului modern, arbitrul este si 
el un sportiv de performanță, obli
gat să respecte aproape aceleași legi 
austere ca și jucătorii, mulți con
ducători de joc — 
avea să-I sublinieze 
dulescu, președintele 
trai al arbitrilor, în 
consideră activitatea 
o simplă distracție 
care se poate vorbi, 
eforturile făcute în timpul meciu
lui. Or, caracteristicile de bază ale 
fotbalului de azi — dinamismul și 
circulația rapidă a mingii, dar și 
a jucătorului — solicită din plin mo
bilitatea conducătorului ds joc, pre
zența sa nemijlocită pe fază, per.tîu 
a putea aprecia in deplină cunoș
tință de cauză cele întîmplate în 
teren. De aceea, Colegiul a fixat 
ca o obligație pentru toti arbitrii, 
indiferent de categoria lor ds cla
sificare, efectuarea cel puțin a unui 
antrenament pe săptămînă, care să 
fie înregistrat într-un caiet de evi
dență. Un antrenament care trebuie 
să întrunească toate elementele de 
dificultate ale unui asemenea exer
cițiu, cu excluderea totală a forma
lismului. Dacă na referim, apoi, la 
viața sportivă pe care trebuie s-o

Mexic, 
arbitri- 
intensă, 
un ele-

și acest lucru 
si Andrei Ră- 
Colegiului cen- 
cuvintul său — 
de arbitraj ca 
duminicală,

. cel mult, de
Ia

GREUTĂȚI DIN START
(Urmare din pag. 1)

eitva, buna desfășurare a pre- 
paratîvelor pentru calificarea 
la Miinchen 7

— Obiectivele celor 'două repre
zentative sînt astfel eșalonate —

ducă un arbitru, trebuie avut în 
permanență în vedere faptul că ne- 
respectarea unui asemenea regim 
nu este mai puțin nocivă la un ar
bitru, decît la un sportiv activ, dată 
fiind diferența de vîrstă dintre unii 
și alții și capacitatea de recuperare 
a organismului.

Trecînd Ia probleme tehnice de 
arbitraj, în informarea Colegiului 
sînt pusa o serie de întrebări, cărora 
nu știm cîți arbitri le-ar putea răs
punde fără ezitare : i
distanța de 9 metri la 
loviturilor libere ? Sînt 
ieșirile portarilor, cu 
înainte 7 Este consumat, 
ultima secundă, timpul de joc, in
clusiv prelungirile anunțate pentru 
diferite motive (întreruperi ale jocului 
în urma unor accidentări, trageri de 
timp etc.) ? Sînt aplicate uniform 
regulile de joc sau se întocmește, 
tn fapt. Un al doilea regulament de 
Ia un joc la altul și, nu de puține 
ori, chiar in cursul aceleiași partide, 
provocîndu-se nedumeriri și justifi
cate nemulțumiri în teren șl in tri» 
bune ?

Aceste probleme și altele au fost 
discutate și de cei care fe-au înscris 
la cuvînt. cum ar fi Sever Mureșan, 
Cornel Nițescu, C. Petrea, Sigmund 
Lupu (reprezentantul Colegiului ju
dețean Vrancea), Gheorghe Timona 
etc. S-a ridicat problema scurtări! 
stagiului pentru promovarea arbitri
lor (se pare că reglementările ac
tuale nu constituie o invitație la ac
tivitatea de arbitraj, ci dimpotrivă), 
s-a pus întrebarea dacă limita de 
vîrstă a arbitrilor n-ar putea fi ri
dicată, din moment ce si ei sînt 
sportivi, iar sportul, este știut, con
stituie un factor de întîrziere a bă- 
trînețiî fizice și psihice. S-a mai 
vorbit despre momentul festiv care 
ar trebui să marcheze retragerea 
din activitate a unui arbitru etc.

în încheiere, ing. Andrei Rădu- 
lescu, președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor, și Florea Tănă- 
fcescu, secretar general al F.R.F., 
au dat celor prezenți o serie de în
drumări mpnite să contribuie la 
îmbunătățirea arbitrajelor, sub toa
te aspectele. Iar în viitor, delega
rea arbitrilor nu va mai fi un drept 
care vine de la sine, în baza u- 
nei periodicități, a unei rotații, ci 
o expresie a calificării, a valorii 
și formei sportive a ecelor cărora 
urmează să 11 se încredințeze sar- 
cina de a conduce un meci de fot
bal.

Periodicitatea depinde, deci, 
arbitri, de modul_ cum c—d

VALENTIN STANESCU (STEA
UA) î Această competiție, „Cupa 
Municipiului București", este des
tul de utilă, necesară chiar, acum, 
înainte de campionat. Ea însă 
uu-și va putea atinge scopul decît 
dacă vor participa numai echipe 
de primă divizie. Or, Dinamo Bucu
rești nu a prezentat decît o echi
pă de tineret-rezerve, care — fără 
să mă refer Ia valoarea individuală 
a Jucătorilor săi — nu a putut să 
dea o replică pe măsura așteptări
lor. Cît privește echipa pe care o 
antrenez, nu prea am ce să spun : 
s-a mișcat destul de bine, tn ulti
mele 20 de minute însă (n.n. — 
3—0 I) „băieții" n-au mai jucat 
fel, au încetinit vizibil. Meciul 
sîmbătă, în schimb, a fost, 
de-a-ntregul, de slabă factură.

Și încă ceva. Nu (tiu de ce 
poate că se dă o prea mare im
portanță unei competiții de altfel 
amicală — această „Cupă" e pe 
cale să cucerească o tristă celebri
tate : aceea a accidentărilor. în 
ultimele ediții numai eu știu trei 
accidente grave: Frățilă, Gherghe
li (St. roșu) și Tătaru !

VINTILA MARDARESCU (PO
LITEHNICA) ! în fața unul ad’ 
versar mai în formă, trebuie să mă 
recunosc învins. Steaua a jucat 75

1 ARAȘI LA FOTBAL... I.
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Periodicitatea depinde, deci. de 
arbitri, de modul cum conduc ei 
jocurile și nu de Colegiul central al 
arbitrilor.

Campionatul care începe ne ya 
arăta în ce măsură a fost utilă 
consfătuirea Ia aare am asistat. Să 
sperăm că da... -m.nm

Jack BERARIU

de minute excepțional. Iojdănescu 
și Aelenei, atunci cînd se înțeleg 
cu coechipierii — și în meciul cu 
noi s-âu înțeles perfect — pot în
vinge orice echipă! „Băieții" mei, 
în care de altfel continui să am 
totală încredere, au debutat — _ cu 
această ocazie ,— la o competiție 
„dură", au două jocuri grele în 
două zile, disputate la lumina re
flectoarelor și a „Miturilor" apa
ratelor de fotografiat. în prima zi 
(sîmbătă), ei s-au comportat bine, 
datorită în special disciplinei în 
joc și a aspirațiilor superioare a ti
nerilor săi component!, dar în cea 
de a doua zi n-au putut face față 
pur și simplu iureșului stelist. 
Cred că erau și obosiți.

BAZIL MARIAN (RAPID): Com
petiția ar fi foarte bună dacă după 
efortul depus de jucători în primul 
joc ar fi fost creat un timp sufi
cient pentru recuperarea fizică, O 
programare joi — duminică, sau 
măcar vineri —• duminică era, 
cred, mai binevenită. Altfel, „Cupa 
Municipiului" este o bună verifi
care înainte de campionat, ce ar 
fi putut să se dispute și mai de
vreme. Jucătorii mei au avut o 
bună comportare în meciul cu Po
litehnica, pe o linie ascendentă 
față de celelalte jocuri amicale de 
pînă acum, care, după părerea 
mea, crește de la meci la meci.

A doua zi însă, echipa a privit 
cu superficialitate partida probabil 
și din cauza valorii — apreciată 
ca slabă — a tinerilor dinamo- 
viști, ca și din cauza lipsei de mi
ză (locul III nu era cine știe ce !), 
și surpriza n-a întîrzit să se pro
ducă...

Un prieten din Timișoara îmî 
spunea nostalgic: „Cu două echipe 
de fotbal în A, Clujul este un oraș 
fericit, cu duminicile lui pline. 
Dacă nu aș avea trei copii, m-aș 
muta la voi.a Asta-i fotbalul! încă 
nici nu a început noul campionat 
și marile pasiuni se fac simțite. 
Deocamdată, tn surdină. îmi amin
tesc că, acum ctțiva ani, vrtnd să 
scriu un reportaj despre nu mat 
știu care întreprindere, contabilul 
șef de acolo mi-a făcut o destăi
nuire epocală! „La noi săptămîna 
se împarte tn două. De luni pînă 
miercuri discutăm 'despre meciul 
cam a trecut, iar de joi pînă sîm
bătă discutăm despre meciul care 
va veni”. Asta-i fotbalul!

La Cluj se simte din plin absen
ța studenților.

Viața străzii e oarecum mai 
molcomă, soarele e încă puternic, 
dar felurite semne încep să ne 
facă a presimți apropierea toam
nei. Printre altele, discuțiile des
pre noul campionat de fotbal. Se 
știe că Universitatea și C.F.R.-ul 
s-au pregătit intens pentru viitoa
rele mari bătălii ale gazonului. 
Din cîte am înțeles de la unii șl 
alții, suporteri ai. studenților, bîn- 
tuie clare nemulțumiri asupra lo
cului mediocru ocupat de fotbaliș
tii universitari în campionatul tre
cut. Nedumerește faptul că. pe 
teren propriu. Universitatea evolu
ează ca în deplasare — adjeă ti
morată, uneori haotic, cel mai adesea 
nereușind să facă spectacol de cali
tate. Nici unUl dintre Suporterii în
dătinați al studenților nu așteap
tă de la ei să devină campioni, 
dar așteaptă să-i vadă jucînd cu 
poftă, cu plăcere, cu pasiune pen
tru ceea ce este farmec în fotbal. 
Fie în amintirile unora mai vîrst- 
nici, fie — la cei mai tineri — 
prin povestirile transmise de tra
diție, sînt vii jocurile de odinioa
ră în care, pe teren propriu sau 
nu. Universitatea făcea mari par
tide cu formații de frunte ale fot
balului nostru: cu Steaua sau Di
namo. Acum — zic unii sau alții 
— trebuie să ne mîngîiem prea 
des cu amintirile. De altfel, este 
simptomatică — în această direc
ție — absența de la meciuri a u- 
nui pifbllc numeros.

Apoi — mă întreb dacă o _ fi 
adevărat — se zice că ar exista 
o nejustificată animozitate surdă 
între cele două divizionare A ale 
Clujului. Se citează cu insistență, 
de unii sau alții, modul lamentabil 
în care a capotat Universitatea în 
ultimul joc din primăvară. îp fața 
Progresului. Nu pot să dau cre
zare unor asemenea voci, după cum 
nu pot să cred nici în acelea care 
susțin că în conducerea secției de 
fotbal a universitarilor s-ar fi in
staurat un fel de apatie față de e- 
xigențele calitative, cărora trebuie 
să le răspundă un antrenor. După 
cîte se aude, noul antrenor al Uni
versității a luat lucrurile în se
rios. Problema ar fi ca să dispună

de liniște și de timpul necesar 
pentru a-și îndeplini programul. 
Mi-ar place, așa cum tuturor ne-ar 
place, să se reîntoarcă acele tim
puri cînd meciurile Universității 
se transformau tn sărbători colec
tive. La urma urmei, tinerețea me
reu înnoită a vechiului club uni
versitar ne dă dreptul la această 
speranță.

Citeam, într-un număr de acum 
cîteva săptămîni al „Sportului", 
un articol intitulat mai mult de
cît sugestiv: „C.F.R. Cluj nu vrea 
să repete insomniile din campio
natul trecut". Ca să fiu sincer, a- 
cesta este adevărul: feroviarii 
clujeni ne-au dat insomnii cit pen
tru două, trei ' campionate. Am, 
simțit prea des că respirația lor 
este încă prea scurtă pentru di
vizia primă a fotbalului nostru.

Se zice că ar fi fost trase con
cluziile cuvenite. Undeva, am avut 
impresia că în mentalitatea echi
pei mai bîntuie acel neprielnic 
gind pe care mimează formațiile 
din B: acumulăm puncte acasă, 
far în deplasare să scăpăm, dacă 
se poate, onorabil. Adevărul este 
că dr. Rădulescu are de învins 
mari dificultăți — că pînă la a 
impune jucătorilor săi a concepție 
superioară — este obligat să se 
zbată pentru a forma o echipă în 
înțelesul cel mai corect al cuvîntu- 
lui. Ceea ce nu-i puțin lucru. Spun 
unii sau alții că miracolul de la 
finele, campionatului trecut, cel 
care a dus la salvarea echipei fe
roviare de la retrogradare, nu va 
mai fi cu putintă în viitoarea edi
ție a competiției. Nici o echipă nu

rezistă prea mult tn prima divizie 
dacă obiectivul ei principal se re
zumă numai lo salvarea de la re
trogradare.

Remarcînd cele de mai sus au
zite de la pătimașii clujeni ai fot
balului, nu vreau să las impresia 
că noul campionat este întîmpinat 
cu scepticism. Speranțele sînt 
multe la ambele formații. Există 
și evidenta dorință fermă de auto- 
depășire. Numai că, ipun micro
biștii, atît Universitatea,, cit fl 
C.F.R.-ul uită, nu o dată, adevă
ruri vechi, cum ar fi că un meet 
ține 90 de minute, că un campio
nat are tur și retur pentru toate 
echipele.

Noul campionat ti găsește pe nu
meroșii iubitori ai fotbalului dor
nici să-și vadă cele două echipe in 
prima jumătate a clasamentului. 
Dar. știu cum este fotbalul dostru. 
Echipa propune, terenul dispune, 
arbitrajul dispune, priceperea dis
pune. Un mucalit, după ce citi**, 
ieri-alaltâieri, un articol al lat 
Belphegor — comenta: ..învățarea 
alfabetului începe cu litera « 
apoi se trece la litera b. In cam
pionatul nostru de fotbal, se în
cepe cu B-ul și după o săptămînă 
vine rîndul A-ului". Nu am înțeles 
ce a vrut să spună omul in cauză. 
Oricum, Clujul iubitor al fotbalulvt 
este tn mare așteptare. Orgoliul de 
a avea două formații tn prima di
vizie de fotbal a țării se plătește 
cu emoții duble. Dar merită. Asta-i 
fotbalul!

Al. CAPRARIU 
directorul editurii „Dacia*

După prima etapă a diviziei B

PROBLEME MAI VECHI
INTR-O VARIANTĂ NOUA

ÎN „CUPA BALCANICĂ"

ALTAY IZMIR - STEAGUL ROȘU BRAȘOV 0-0

Tătara II, atacantul central al echipei 
Steaua, ș-a accidentat, după cum s-a 
mat anunțat, in prima partidă din com
petiția dotată cu „Cupa municipiului 
București".Duminică scara, Tătaru a asistat, to
tuși, la meciul formației sale cu Poli
tehnica Iași. In urma accidentului — 
fractură — steltstul, va trebui s* stea 
pe tușă aproximativ o lună.

va 
trei

NAȚIONALA LIBANULUI 
IN TURNEU 

ÎN TARA NOASTRĂ
Echipa națională a Libanului 

întreprinde un turneu de
jocuri în țara noastră. Primul meci 
11 va susține miercuri, 18 august, 
la Craiova, în compania formației 
Universitatea. In continuare, na
ționala Libanului joacă vineri, 20 
august, la Rm. 
iar miercuri 25 
stanța cu Farul.

Oaspeții au 
avionul.

Vîlcee 
august

sosit

cu Chimia 
la Con-

aseară» cu

echipa națională, la 22 septem
brie, olimpicii, la 10 octombrie, 
îneît, părerea noastră, a colectivu
lui de tehnicieni care am alcătuit 
Ioturile, este că pregătirile pentru 
calificarea la J.O. nu vor fi afec
tate. Ea, mai mult, s-ar putea, 
dacă va. fi nevoie, ca și cîțiva Ju
cători de la prima echipă a țării 
să întărească formația elevilor 
lui Valentin Stăhescu și Cornel 
Drăgușin.

— Revenind ia indisponibi
lități. Paza bună trece primej
dia rea : în eventualitatea în 
care Sătmăreanu nu va fi re
cuperat în timp util, ia ce 
înlocuitor vă gîndiți în primul 
rînd ?

— Să vedem ce ne vor spune 
șl trialurile pe care le-am anun
țat. Deocamdată, dacă vreți 
me, să zicem Nicoiae Ionescu, 
la Petrolul...

— Mai departe, pentru 
dașii centrali ?

— O primă variantă ar fi
pcscu — Vlad. Ii avem în vedere 
și pe lanul, și pe Deselnicu. Nu e 
exclus să apelăm și la Olteanu de 
la F.C. Argeș.

— Dacă Boc se reface 7
— Atunci cei mai mulți sorți îi 

va avea cuplul Rapidului, Boc — 
Lupescn, pentru această formulă 
pledînd și îdeea de omogenizare.

— Să trecem... în față. Ați 
sperat atît în tandemul Tăta- 
ru — Iordănescu și, iată, 
acum — după cum ne spun 
medicii — optarul stelist s-ar 

putea să fie o indisponibilitate 
de mai lungă durată...

— Desigur, e neplăcut să asiști 
Ia desfacerea unui cuplu pe care 
ai mizat, dar o soluție tot va tre
bui să găsim. Pe moment, pentru 
linia de atac, m-am gîndit la 
două variante. Una ar fi Dembrov- 
schi — Dobrin — Iordănescu — 
Lucescu; cealaltă t Lucescu — 
Dembrovschi (Dobrin) — lordă- 
nescu — Florian Dumitrescu. Să 
vedem ce ne vor spune, însă, și 
trialurile și. mai ales, jocurile ofi
ciale din divizia A. Cine știe ? 
Campionatul ne va furniza, poate, 
un cuplu nou. cum ar fi acela 
în curs de închegare, Daniel Ene 
— Neagu. Dar, cum am spus, să 
vedem. Colegii mei, antrenorii echi
pelor de club ne vor putea fi 
(n.n. lucru valabil pentru toate lo
turile reprezentative) sprijine din
tre cele mai prețioase dacă vor 
urmări cu extremă atenție pregăti
rile fotbaliștilor selection abili.

Așa s-a stabilit, de altfel, și la 
ultima noastră reuniune, cu an
trenorii tuturor echipelor divizio
nare.

Luni, cu avionul de Beirut, 
au revenit în țară fotbaliștii bra
șoveni care au susținut la Izmir, 
în compania echipei turce Altay, 
returul meciului disputat la Bra
șov și cîștigat de Steagul roșu cu 
3—0 (din cauza orei tîrzii la care 
s-a terminat meciul n-am putut 
publica rezultatul în ziarul nostru 
de luni). în atari condiții, l-am 
rugat, aseară, pe antrenorul Nicoiae 
Proca să ne împărtășească cîteva 
impresii pentru cititorii noștri. 
„Principalii adversari, ne-a spus 
el, Ia acest meci au fost terenul de 
joc — extrem de greu, nisipos, a- 
proape ca o plajă, în care piciorul 
se înfunda pînă aproape de gleznă! 
— și căldura excesivă, deși meciul 
s-a jucat în nocturni. Consider 
just rezultatul, fiecare echipă ftvînd 
cîte o situație „mare" de gol: gaz
dele în primele minute, cînd Ada- 
mache a salvat „in extremis", prin- 
tr-un reflex, o minge cu o săritură 
curioasă din pămînt. îar noi in mi
nutul 85. cînd Gyorfi, după ce a 
driblat și portarul, a. Șutat... dar 
mingea a trecut pe lingă poartă ! 
Au asistat 15 000 de «pectatort în 
general sînt mulțumit de întreaga 
echipă — nu am efectuat pe par
cursul medului nici o schimbare — 
și sper ca, printr-o victorie în ur
mătorul joc, la Brașov, în ziua de 
8 septembrie, centra echipei gre
cești Panionios, să ne asigurăm 
cîștigarea grupei din care facem 
parte. La Izmir, am aliniat urmă
toarea formație : Adamacfie — 
Ivăncescu. Jenei, Olteanu, Rusu, 
Kadar, Pescaru, Necula, Furnică, 
Ghergheli, Gydrfi".

CLASAMENTUL
1. STEAGUL ROȘU
2. Altay Izmir
3. Panionios

GRUPEI :
2 110 3—0
4 112 2—5
2 10 1 2—2

3
3
2

„CUPA ROMÂNIEI“
Rezultate înregistrate în etapa 

disputată duminică în „Cupa Ro
mâniei" :

Olimpia Aiud — Metalul Copșa 
Mică 0—3 (0—0), Marina Manga
lia — I.T. Constanța 2—0 (1—0) 
Tehnometal Galați — S.U.T. Galați 
0—3 (0—1), Avîntul Vînători — 
Ancora Galați 1—2 (0—0), Victo
ria I.G.L. Galați — Șoimii Buzău 
0—2 (0—0), Petrolul Pitești — Au
tobuzul Buc. 2—3 (1—0, 2—2), Uni
rea Băbeni — Unirea Drăgășani 
2—6 (1—3), Păstorul Vaideeni — 
Lotru] Brczoi 0—4 (0—3), Textila 
Cisnădie — A.S.A. Sibiu 1—2 (0—1, 
1—1), Metalul Oțelul Roșu — Mi
nerul Moldoya 
1—1), Unirea Tomnatic 
Deta 3—1 (2—1), Ind.
Turzii (juniori) — Soda Ocna Mu
reș 0—2 (0—I), Chimia Găești — 
Flacăra roșie București 3—1 
Constructorul Alba Tulia — 
metan Mediaș 1—2 (1—1), 
torul Strehaia — Minerul
J—4 (0—1), Progresul Strehaia —

Nouă 2—2 (0—0,
- Furnirul 
sîrmei C.

(1-1), 
Vitro-
Trac- 

Motru

C.F.R. Caransebeș 5—1 (0—1),
C.F.R. Brașov — Torpedo Zărnești 
2—1 (0—1. 1—1), Prefabricate Bra
șov; — Carpați Brașov 1—3 (0—2), 
Măgura Codlea — Meirom Brașov 
(1—3 (0—3). Politehnica Brașov — 
C.F.R. Sighișoara 0—1 (0—1), Vi
itorul Tg. Mureș — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 0—4 (0—2), A.S. To- 
poloveni — Sirena București 0—2 
(0—1), Minerul Cavnic — Someșul 
Beclean 10—1 (2—1), Victoria Bo
toșani —■ Chimia Suceava 1—2 
(1—1), Sănătatea Dărăbani — Ful
gerul Dorohoi 0—3 
Minerul Rutina — 
săud 6—2 (3—2).
Prahova — I.R.A.
(1—1), Oțelul Reghin 
Aiud 2—1 “ 
Chimica 
Progresul
Arad 2—1 
Dăbuleni • 
2—0 (1—0), Metalul l.O. Sibiu — 
Chimia oraș Victoria 2—1 (1—1,
1—1), Constructorul Hunedoara —

(Reprezentare), 
Progresul Nă- 
Viitorul Slănic
Cimpina 2—3

Metalul 
(2—1), Avîntul Reghin — 
Tîrnăveni 0—3 (0—2),
Timișoara — Vagonul 
(2—0), Unirea Tricolor 

— Steagul roșu Plenița

Unirea 
I.G.O.
(0—0), 
oraș 
(0—0) 
ria Florești 0—3 (0—2), 
Rovinari — Meva Tr.
3—3 (0—0, 2—2), Energia Iernut— 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 2—3 
(0—3), C.F.R. Craiova — Dunărea 
Calafat 3—5 (1—2), Comerțul Cra
iova — Pandurii Tg. Jiu 0—2 
(0—1). Chimia Brazi — Caraima- 
nul Bușteni 2—1 (0—1), Avîntul
Frasin — Mînobradul Vatra Bor
nei 0—1 (0—1). Dunărea Brăila — 
Dacia Galați 1—0 (1—0), C.F.R. 
Petroșani — Minerul Gheiar 0—3 
(0—4), Preparatorul Petrila — 
Victoria Călan 1—0 (0—0), Unirea 
Băicoi — Carpați Sinaia 2—3 
(1—0), Cetatea Pleașov — Chimia 
Tr. Măgurele 0—1 (0—1), știința 
Olănjța — Petrolul Videle 1—4 
(1—3), Recolta Izvoarele — Co
merțul Alexandria 0—3.

Alba Iulia 1—0 (0—0),
Vaslui — Letea Bacău 0—1 
Viitorul Vaslui — Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 
Flacăra Ploiești — Victo- 

Minerul 
Severin

La sosire, pe aeroportul Otopeni, fotoreporterul nostru Theo Macarschi 
a avut prilejul să înregistreze privirile încrezătoare — după rezultatul 

bun de Ia Izmir — ale brașovenilor.

De vorbă cu antrenorul Nicușor
Ieri după-amiaz.â, echipa <Ie fotbal 

Dinamo București s-a Înapoiat cu avio
nul din turneul pe care l-a efectuat in 
Spania.La cîteva minute după sosire, i-am 
solicitat antrenorului Nicușor cîteva 
amănunte despre partidei» susținute 
in Spania.— In decursul oetor 10 zile am avut 
trei adversari, tn zilele de 7 și 8 au
gust am participat în orașul La Linca, 
la un turneu in care au evoluat si 
Rapid Viena, Cetda de Vigo și Mala
ga. In acest turneu am înregistrat e- 
șecuri : 0—3 (0—1) cu Celda de Vigo și 
3—4 cu C.D. Malaga. Turneul a fost 
cîștigat de Rapid Viena. Al treilea joc 
l-am susținut in ziua de 14 august, in 
compania echipei Huelba, pe care ara

Citiți în numărul de mîi- 
ne al ziarului nostru o 
prezentare detaliată a e- 
chipelor participante la 
cel de al 54-lea campionat 
nl diviziei naționale A de 
Fotbal.

lntrecut-o cu 3—1 43—0). Golurile le-au 
Înscris Sătmăreanu IL Mustețea și Du
mitrache.

— Ce valoare au avut adversarii 1
— Destul de ridicată. Voi da un sin

gur exemplu. Formația C.D. Malaga a 
luat parte în zilele de 11 și 15 august la un alt turneu Ia care au mai par
ticipat Steaua roșie Belgrad, Papathinai- 
Kos Atena și Valencia —1 campioana Spa
niei. C.D. Malaga a cîștigat turneul. 
Dar, valoarea adversarilor nu explică 
de-ajuns cele două eșecuri Înregistra
te. La oboseala acumulată tn timpul 
călătoriei, s-a mal adăugat slabul ran
dament al unor Jucători. De asemenea, 
trebuie să arăt că în primul meci au 
fost accidentați Radu Nunweiller și 
Dumitrache, primul nefiind apt nici pen
tru etapa Inaugurală a campionatului.

— Turneul a cristalizat formația eu 
care veți debuta In noul campionat 7

— In linii mari, da. Deoarece nu 
voi putea să-i utilizez pe Radu Nun
weiller, Dinu și Dumitrache — ultimii 
doi fiind suspendați, voi recurge la ser
viciile următorilor : Coustantinescu — 
Cheran, Nelu Nunweiller, Stoenescu, De- 
leanu. Sătmăreanu II. Mustețea, Luces
cu, Sălceanu, Doru Popescu și Fl. Du
mitrescu. (p.v.)

Așadar, duminică, s-a consumat 
prima etapă a diviziei B. Meciu
rile disputate, în general, într-o 
atmosferă sărbătorească, au furni
zat cîteva rezultate surpriză. Ne 
referim, în special la deznodămîn- 
tul partidelor de la București (Me
talul—F.C. Galați), Tirgovșite (Me
talul—Sportul studențesc), Cimpi
na (Poiana—Progresul București) 
și Timișoara (Politehnica—C.S.M. 
Reșița), defavorabil formațiilor ce 
li se acordau mai mari șanse în 
obținerea victoriei. Merită, de ase
menea, subliniate comportările Po
litehnicii Galați (realizatoarea sco
rului etapei în fața Ceahlăului P. 
Neamț) și ale echipei C.F.R. Ti
mișoara — egală la Satu Mare, cn 
Olimpia — echipă care nu prea 
„iartă" pe oaspeți. După cum se 
vede, fostele divizionare A... con
stată că viața în „B" nu-i de loc 
ușoară, că meciurile nu sînt sim
ple formalități, și pentru a face 
cale întoarsă pe prima scenă a fot
balului românesc trebuie să arun
ce !n luptă toate forțele de care 
dispun. Cele 4 nou promovate, la 
rîndul lor, au simțit pe propria 
piele că în „B* avantajul terenu
lui nu aduce puncte de Ia sine. 
Cu toate că ele au evoluat în 
fața propriilor suporteri, una sin
gură (Vulturii textila Lugoj) a ter
minat învingătoare, două (Chimia 
Rm. Vîlcea și Chimia Făgăraș) — 
au smuls cîte tin punct, iar Me
talul Pl open i — a gustat chiar în 
etapa de debut din cupa amară 
a înfrîngerii.

Meciurile de duminică au scos 
în relief o tendință mai veche a 
componentelor diviziei secunde, 
aceea a acumulării de puncte prin 
folosirea oricăror mijloace. Tn mai 
multe partide, după ce una din
tre formații a reușit să-și creeze 
un minim avantaj, jucătorii au 
oprit „motoarele", și, pentru men
ținerea scorului favorabil au recurt 
de nenumărate ori la antijoc. 
obstrucții, faulturi, simulări. Din
tre aceste mostre, vom aminti doar 
una, care ni se pare elocventă. 
Deschiderea scorului la TIrgoviște 
a fost urmarea unei simulări de 
fault în careu (autor Pavlovjci). 
Totuși, au existat și echipe ce și-au 
propus de la începutul întrecerii 
să practice un joc de calitate. 
Proaspăta promovată, Vulturii 
textila Lugoj a dovedjt o excelentă 
pregătire fizică, precum și o bună 
orientare tactică. Evoluția 
moașă a lugojenilor s-a 
flectat pe tabela de marcaj i 
2—0 cu Minerul Anina — una din
tre formațiile ce-a făcut zile grele, 
in ediția trecută, tuturor compo
nentelor seriei a II-a. Debut pro
mițător a avut și Politehnica Ga
lați. Venirea lui Dragoș Cojocarii 
la cîrma echipei studențești se 
face din ce în ce mai mult simți-

%
tă. După ce în Sezonul trecut a 
reușit un adevărat) tur de forță, 
salvîndu-se în extremis de Ia re
trogradare, _ acum reprezentanta 
studenților din orașul de pe ma
lul Dunării a pășit cu dreptul în 
noul campionat și a îneîntat pe 
spectatori printr-un Joc tehnic și 
prin fantezia înaintașilor.

Este cazul sfi amintim și 'de me
ciurile de la București și de la 
Timișoara, în care tactica șî-a spus 
cuvîntul. Pe stadionul Metalul, 
bucureștenii au fost depășiți de 
F.C. Galați în finalul partidei, da
torită mentalității greșite că în ul
timul sfert de oră tabela nu va 
mai putea fi modificată. în acest 
fel. socotelile lor au fost răstur
nate de oaspeți, care au aruncat 
în luptă toate forțele, mărind nu
mărul de Jucători în acțiunile ofen
sive. La Timișoara, antrenorul lui 
C.S.M, Reșița, Reinhardt, din pri
mele minute, a luat măsura de a 
anihila principalele piese ale ata
cului studenților timișoreni. Re
zultatul consemnat la sfîrșitul par
tidei a însemnat un prim succes 
realizat cu noua sa echipă de fostul 

-antrenorul secund al U.T.A.-ei.
Prima etapă n-a fost prea favo

rabilă cavalerilor fluierului. Din 
relatările trimișilor și coresponden
ților noștri a reieșit că mulți din
tre arbitri au avut misiuni difici
le, că el n-au reușit peste tot să 
calmeze spiritele, și, uneori, au 
fost înșelați de simulările unor ju
cători. Tn alte meciuri, conducă
torii lor au dat decizii ce-au stîr- 
hit nedumerire în rindurile Jucăto
rilor, antrenorii»» și spectatorilor, 
iar după terminarea Jocurilor — 
multe discuții. Aceasta înseamnă 
că unii dintre ei, de exemplu N. 
Iliescu, T. Andrei și I. Barbu, au 
încă lacune în pregătire.

Pompiliu VINTILA

MIERCURI, IN GIULEȘTI:

fru- 
re-

N.R. Din cauza unei informări 
eronate primite de la clubul Poli
tehnica Timișoara, în documenta
rul publicat în ziarul nostru din 1T 
august 1971, privind componența 
conducerilor și jucătorilor echipe
lor din divizia B, S apărut numele 
fostului președinte al secției de 
fotbal de la Politehnica Timișoara, 
în . realitate este vorba de un in
terimat cauzat de înlocuirea ve
chiului președinte aI acestei secții, 
prof. dr. ing. Avram Heler. în pre
zent conducerea secției de fotbal 
a clubului Politehnica Timișoara 
este girată de tov. Ernest Varga, 
asistent, pînă Ia desemnarea noului 
președinte, o dată cu începerea 
noului an universitar.

PRONOEXPRES CONTINUĂ CURSA MARILOR CiȘTIGURI

MÎINE LA ORADEA, 
CRIȘUL-BARADA [Siria)

Echipa Barada, campioana Si
riei, va întreprinde un turneu în 
țâra noastră. Miercuri, ea va sus
ține la Oradea un meci amical în 
compania proaspetei divizionare A 
Crișul.

Partida va avea loc pe stadionul 
,Crișul, de la ora 18.

RAPID - ELECTRONICA
In continuarea pregătirilor pe 

care le efectuează în vederea în
ceperii noului campionat, echipa 
bucureșteană Rapid va susține o 
partidă de verificare în compania 
formației Electronica (div. C). Me
ciul se va desfășura miercuri de 
la ora 17, pe stadionul Giulești. 
Tn deschidere, de la ora 15,15, va 
avea loc jocul Rapid (tineret) — 
Sirena (div. C).

Această '„Lungă vară fierbinte" a 
fost dominată — Ia sistemele Loto- 
Pronosport — de către Pronoexpres 
și în special de către „Cei 7 mag
nifici” al concursului din 28 iulie 
a.c., concurs la care 7 participant! 
au obținut cite un cîștig de 100.000 
Iei, dintre aceștia 4 fiind din Brăila !

Toți 7 și-au încasat sumele în 
fata camerelor de luat vederi cu 
ocazia unftr trageri televizate, tofi 
7 datorîndu-și succesul participării 
pe biletele fractionate acoperite în 
cote de 10%.

Iată suficiente 
dv. prezenți la 
expres de mîine. 
a.c., concurs la 
participa numai

Tn continuare, sînt de așteptat noi 
și noi cîștiguri de 100.000 lei, a- 
ceasta datorită și reportului substan
tial de care beneficiază concursul 
Pronoexpres de mîine.

Un alt 
avea loc la 
cînd — o 
pionatului

de duminică 22 august a.c. cuprinde 
locurile primei etape a diviziei A și 
cele mai atractive partide din di
vizia B.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 32 OLN 

11 AUGUST 1971 :

motive de a fi și 
concursul Prono- 

miercuri 18 august 
care mai puteti 

piuă astă-seară.

Extragerea I: Categ. a 3-a : 19.20 
variante a 2.971 lei; Categ. a 4-a : 
38,60 a 1.478 lei: Categ. a 5-a: 100 
a 570 Iei ; Categ. a 6-a : 3.758,95 a 
40 lei.

eveniment important va 
sfîrșitul acestei săptămîni 
dală cu începerea cam- 
— concursul Pronosport

1 : 1.228.053 iei.
2 : 57.043 lei.
II-a : Categ. B : 3.60 

Categ. C : 21,25

Report categ.
Report categ.
Extragerea a

variante a 8.421 lei
a 3.408 lei; Categ. D: 1.485,95 a 80 
Iei ; Categ E : 86.80 a 200 lei ; Categ. 
F: 2.014,60 a 40 lei.

Report categ. A: 271.846 Iei.
(Rubrică redactată de Loto-Pro

nosport).

nent.ru


Mesajul adresat de tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU 1 ^Sjgîh lume

ir

START ÎN CAMPIONATELE EUROPENE
DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR

secretar general
al Partidului Comunist Român,

ATLEȚI BUCUREȘTENI
ÎNVINGĂTORI

CLASAMENTELE MONDIALE LA TENIS DE MASĂ
Maria Alexandru, pe locul 8, in clasamentul feminin

ziarului „Scînteiau LA SOFIA

(Urmare din pag. 1)

ale României cu toate țările socia
liste. pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, să 
educe întregul popor în spiritul in
ternaționalismului proletar, ni so
lidarității cu lupta oamenilor mun
ții de pretutindeni, împotriva impe
rialismului. colonialismului, neo- 
colonialismuluî. pentru pace și co
laborare între popoare.

..Scînteîa". ca de altfel întreaga 
noastră presă, trebuie să fată cu
noscută politica României socialis
te, de dezvoltare a colaborării și 
prieteniei cu toate statele Înmii, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Fa trebuie să afirme cu tărie prin
cipiile care stau la baza relațiilor 
internaționale ale României cu alte 
state — egalității depline în drep
turi, respectului indepcndențlai ți 
suveranității naționale, nefoiosirea 
forței sau amenințarea cu forța, 

neamestecului în treburile interne 
si ale avantajului reciproc. In ace
lași timp, ea trebuie să militeze 
pentru realizarea 

trainice în Europa, 
rea securității pe 
împotriva politicii 

forță și dictat, să-și 
rire glasul pentru a se pune capăt 
războaielor și conflictelor din lu
me, făcînd astfel cunoscufe atîl In 
țară, cit șî în străinătate, politica 
profund marxist-Ieninistă, interna-

unei colaborări 
pentru înfăpioi- 
acesi continent, 
imperialiste de 
ridice, cu hotă-

(ionalistă a partidului ți guvernu
lui nostru.

Gazetarul comunist trebuie să fi» 
un om eu o concepție înaintată, cu 
o temeinică pregătire ideologică 
marxist-Ieninistă, în siare să înțe
leagă marile transformări revolu
ționare din lume, să fie strîns le
gat de masele populare, să serveas
că prin întreaga 
teresele clasei 
tregului popor, 
socialismului și 
oarece 
realiza 
milita 

politicii 
dului.

Comitetul Central al partidului 
îsî exprimă convingerea că „Scîn- 
teia", întreaga noastră presă va 

acționa cu fermitate pentru îmbu
nătățirea activității. îșî va aduce și 
în viitor o contribuție tot mai mare 
la înfăptuirea politicii marxist-Je- 
niniste n partidului nostru atit în 
ce privește construcția socialistă în 
România, cit și a activității sale 
internaționale.

Urez 
tuturor 
și noi 
slujba 
cauzei 
laborfiril între popoare!

Partlclpind la concursul atletic pentru 
„Premiul orașului Sofia-', sprinterul ro
mân Tudor Puiu a cîștigat proba de 200 
m plat cu timpul de 21,7. A doua victo
rie a culorilor românești la acest con
curs a fost obținută de Mihal Zaharia 
la săritura tn lungime cu 7,79 m.'

Federa
te tenis de masă 
clasamentele pri- 
șl jucătoare din

LONDRA (Agerpres), 
ția fntematională 
a dat publicității 
milor 10 jucători 
lume.

La masculin, pe 
campionul mondial 
(Suedia), urmat de Shigeo

primul loc se află
Stellan Bengtsson 

Itob

sa activitate in- 
muncîtoare, ale in- 
cauza partidului, a 
comunismului, de- 
astfel el va puteanumai

cu succes misiunea sa de a 
neobosit pentru înfăptuirea 
interne și externe a parti-

lucrătorilor de Ia ,-Seînteia”, 
lucrătorilor din presă noi 

succese în activitatea lor în 
partidului, a poporului, a 
socialismului, păcii și co-

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general 

al Partidului Comunist Român
■

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE VOLEI DE LA SUCEAVA

SUCEAVA. 16 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Turneul Inter
național de volei juniori a continuat 
luni. Jocurile au fost echilibrate și s-au 
soldat cu rezultata scontate. Ungaria 
a dispus de selecționata secundă a ță
rii noastre cu 3—0 (8, 3, 0), iar România

A a întrecut eu același scor (9. 5, 12) 
echipa R.D. Germane.

Astăzi au Ioc ultimele întilnlr! ale 
turneului : R.D. Germană — România 
B șl România A — Ungaria.

C. ALF.XA

ROMÂNIA PE LOCUI. II 
iN ^CUlțA. TUNGSRAM" LA POLO
BUDAPESTA 16 (prin telefon). 

Tn ultima partidă a turneului in
ternațional de polo, dotat cu „Cupa 
Tungsram", în care a întîlnit for
mația Olandei, reprezentativa țării 
noastre a făcut cel mai slab joc. 
fiind întrecută la limită. Spre deo
sebire de meciurile precedente, de 
data aceasta, jucătorii noștri nu au 
nici un fel de scuză pentru înfrîn- 
gere. Ei au condus cu 2—0, dar 
au pierdut cu 2—3 (2—1, 0—1, 
0—1, 0—0. după ceînutimele două 
reprize au avut nu mai 
5 ocazii de superioritate 
Dar Lazăr (campionul 
Cornel și Claudiu Rusu, 
cu, Novac sau Zamfireșcu au gre
șit șuturile lor din cele mai clare 
poziții, astfel că echipa olandeză 
a reușit să țină cu dinții de avan
tajul său minim.

în ciuda acestei înfringeri, echi
pa României a ocupat locul II în 
clasamentul turneului, dar compor-

puțin de 
numerică, 
ratărilor), 
Mihăiles-

tarea ei de ansamblu nu poate 
mulțumi.

Arbitrul grec Tsandos a condus 
foarte bine următoarele formații: 
ROMANIA : Huber (Slăvei) — Cu- 
lineac 1, C. Rusu 1, Zamfireșcu, 
Mihăilescu, 
pescu, M. 
OLANDA ;
Wormgoor, 
Schmitt 1, 
sen, Schilde.

In ultimele meciuri ale turneu
lui : Suedia — Bulgaria 7—5 (1—1,
2— 1, 3—1, 1—2), și Ungaria — 
R.F. a Germaniei 8—1 (1—1, 2—0,
3— 0, 2—0). Clasament final: 1. Un
garia 10 p, 2. România 6 p (26— 
20), 3. Olanda 6 p (18—21), 4. R.F. 
a Germaniei 4 p (13—24), 3. Sue
dia 4 p (27—36), 6. Bulgaria 0 p.

(Japonia), Dragutîn Surbek (Iugo
slavia), Li Cin-kuan (R. P. Chineză), 
Tibor Klampar (Ungaria). Si En-tio 
(R. P. Chineză), Nobuhiko Hasegawa 
(Japonia), Anton Stipancici (Iugo
slavia), Li Fu-îun (R. P. Chineză), 
Istvan Jonyer (Ungaria).

In clasamentul feminin, jucătoa- 
rea româncă Maria Alexandru ocu
pă locul opt. Primul loc este deținut 
de Lin Hui-cin (R. P. Chineză), se
cundată de compatrioata sa Cen 
Min-cî, Ilona Vostova (Cehoslo
vacia), Toshiko Kowada (Japonia), 
Li Li (R. P. Chineză), Tukîe Ob- 
zekî (Japonia), Zoia Rudnova 
(U.R.S.S.), Maria Alexandru (Româ
nia). Cen Huaî-in (R. P. Chineză) și 
Kyoko Inoue (Japonia).

JACKIE STEWART
Novac. Lazăr, D. Po- 

Popescu, CI. Rusu ; 
Kroon — Wouda, Veer, 

Hermsen, Barell 2, 
Buunk, Reedijk, Jan

SE MENȚINE IN FRUNTE
Deși învins în Marele Premiu 

al Austriei, cîștigat duminică pe 
circuitul de la Zeltweg de auto
mobilistul elvețian Jo Siffert, în 
campionatul mondial (formula 1) 
continuă să conducă autoritar pi
lotul scoțian Jackie Stewart cu 51 
puncte, urmat de Jacki Ickx (Bel
gia) 19 p, Ronnie Peterson (Sue
dia) 17 p, Emerson Fittipaldi 
(Brazilia) 15 p, Jo Siffert (Elveția) 
13 p, Mario Andretti (S.U.A.) 12 p.

CEHOSLOVACIA-IUGOSLAVIA
84-83 LA BASCHET (m) 1
MOSCOVA 16 (Agerpres) — Tn 

cadrul turneului internațional mas
culin de baschet „Memorialul Iuri 
Gagarin", care se desfășoară la 
Leningrad, n fost înregistrată o 
surpriză i echipa Iugoslaviei, deți
nătoarea titlului mondial, a fost 
învinsă cu scorul de 84—83 (45—42) 
de selecționata Cehoslovaciei.

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI
IN AJUNUL CELEI DE A XIII-A

EDITH A BALCANIADEI
Sosiți duminică seară din Italia, sportivii noștri 

au plecat ieri noapte spre Vidin

După campionatele europene de la Snagov

Vasile Sergheî, campionul continental al probei dejeanoe 1, este^feli-^ 
citat de învinșii săi din finală.
Acum, după ce rezultatele finale 

ale ediției Snagov-’71 a campiona
telor europene de juniori la caiac- 
canoe sînt cunoscute, specialiștii au, 
desigur, repere mult mai obiective 
in aprecierea muncii proprii șî a 
posibilităților de care dispun tinerii 
sportivi înscriși la startul celor nouă 
probe ale competiției continentale. 
Bilanțul rezultatelor ne Îndeamnă și 
pe noi Ia citeva comentarii.

Ni se pare necesar să subliniem 
de Ia început că Ia Snagov juniorii 
români au obținut cele maî valo
roase performanțe din istoria par
ticipării lor la campionatele euro
pene: TREI TITLURI, TREI MEDA
LII DE ARGINT șt UNA DE BRONZ; 
LOCUL I ÎN CLASAMENTUL (punc
te) PE NAȚIUNI. Aceasta, în condi
țiile unui număr record de concu
rent!, ale unui progres general în
registrat în sportul caiacului și 
cancel. Remarcabil, de asemenea, 

faptul că reprezentanții noștri au 
cucerit medalii în 7 din cele 9 probe 
ale europenelor, în celelalte două 
ccupînd un loc 4 și un loc 5. Este 
meritul federației de specialitate, al 
antrenorilor de Iot. prof. Cornehu 
JBârsănescu și maestrul emerit al 
sportului Igor Lîpalit, al antrenori
lor de la cluburile unde activează 
juniorii selecționați șî, bineînțeles, 
al sportivilor care și-au înscris nu
mele pe tabelul de onoare al meda- 
jiaților la această ediție a campio
natelor europene.

Spunînd toate acestea, nu putem 
frece, totuși, peste insatisfacția de a 
nu vedea echipa noastră clasată pe 
primul Ioc șl în clasamentul pe 
medalii, ultima finală — cea de C 
6 4-1 — dind cîștig de cauză forma
ției Uniunii Sovietice.

Comentariile pe marginea bilan
țului realizat de juniorii români ar

Fotot N. DRAGO?
putea continua I Nu acesta ni se 
pare, însă, a fi singurul criteriu de 
apreciere a evoluției caiaciștilor și 
canoîștilor noștri. Mal ales că, așa 
cum precizam In cronica finalelor, 
n lipsit foarte puțin ca numărul 
medaliilor cucerite de juniorii ro
mâni să fie mai mare. Să adăugăm 
și faptul că în trei probe (K2-300 
m băieți, K4-500 m băieți și C 
64,1) specialiștii acordau echipaje
lor noastre prima șansă, avind in 
vedere valorile individuale și unele

rezultate anterioare. De fiecare dată, 
am ocupat, însă, locul II... Iată de 
ce considerăm că nu numai rezul
tatele în sine trebuie analizate cî, 
îndeosebi, comportarea generală a 
tinerilor caiacișt! și canoiști. Pentru 
că — după opinia noastră —- cel 
maî Important răspuns pe care-1 aș
teptam de la această ediție a cam
pionatelor europene era tocmai 
acela de a vedea care sint la ora 
actuală valorile schimbului de mîî- 
ne în sportul caiacului și canoeî, în 
ce măsură există perspectiva unei 
sigure preluări a ștafetei perfor
manțelor de către tînăra „flotilă" a 
Snagovuluî.

Am constatat cu plăcere că lu
crurile stau, în general, bine în a- 
ceastă direcție. însușindu-și o bună 
pregătire, dovedind reale calități și 
mari posibilități de afirmare, o se
rie de tineri caiaciști, printre care 
amintim pe Simion Chirilă, Vasile 
Dîba, Ion Ivanov, Polîcarp Malîhin. 
Maria Ivanov, Nastasia Nîcolae, 
Maria Cosma, Fedosia Nichiforov sau 
canoiștî. cum sînt Petrîcă Marcov, 
Ivan Lîsov, Vasile Sergheî etc. 
au demonstrat convingător — nu 
numai prin rezultate — progrese re
marcabile care i-au apropiat destul 
de mult de porțile lotului de seni
ori. Depinde, desigur, de antrenori, 
dar în primul rînd de acești tineri 
sportivi viitoarea lor promovare, 
creșterea performanțelor lor pe mă
sura talentului și a condițiilor de 
pregătire.

Desfășurarea finalelor de la Sna
gov a arătat — o lecție extrem de 
utilă — că și la juniori echipa țârii 
noastre are adversari redutabili, tn 
primul 
vietice, 
dar și . _ _ _
ține supremația, dorită și posibilă, 
este nevoie de o Intensificare a mun
cii de selecție și pregătire, de o mai 
bună cunoaștere a valorii adversa
rilor, de ciștigarea unei mai mari 
experiențe de concurs. Credem că 
împlinirea acestor obiective este po
sibilă ! Cu atît mai mult cu cit, 
datorită prevederilor regulamentului, 
potrivit cărora la fiecare probă este 
permisă înscrierea unui singur echi
paj, multi tineri caiaciști și cano- 
iști au trebuit să se mulțumească 
eu un loc în... tribună.

Iată dar că, !n afara interpretării 
realiste a rezultatelor îmbucurătoa
re și de neîndoielnic prestigiu, se 
face necesară o analiză a situației 
generale din tînărul eșalon al caia- 
ciștîlor și canoiștilor noștri, evident 
pentru â valorifica mai bine expe
riența cîștigată, dar șî pentru a găsi 
soluții maî bune în ’ acele direcții 
în care sînt încă posibilități de pro
gres.

vor

înapoiată duminică seară din 
Italia, unde a participat, la trei 
turnee internaționale (Catania, 
Messina și Palermo) alături de se
lecționatele Poloniei, Italiei B și 
AII Stars-Gillette, reprezentativa 
de baschet a României a făcut 
doar o escală la București, deoa
rece luni noaptea a plecat la Vi
din pentru a lua parte Ia a XIII-a 
ediție a Campionatului balcanic de 
seniori. Aici, sportivii noștri
susține, începînd de mîine o nouă 
confruntare, de astâ-dată în com
pania echipelor Iugoslaviei, deți
nătoare a titlului de campioană 
mondială și cîștigătoare 8 ultime
lor 10 ediții ale Balcaniadei, Bul
gariei, campioană balcanică tn 
1959 și 1960, Greciei ți Turciei.

Desigur, misiunea formației ro- 
nâne este deosebit de dificilă, dată 
fiind valoarea adversarelor, dar 
tocmai aceasta sporește importanța 
testului. Pentru că, trebuie preci
zat, în afara disputei proprîu-ziseîn afara disputei proprîu-zise

PALMARESUL
t

pentru o poziție onorabilă In cla
samentul competiției, întrecerea 
are drept scop omogenizarea șî ve
rificarea lotului în vederea cam
pionatului european de la Essen 
(10—19 septembrie). Deci, Balca
niada de la Vidin are un dublu 
scop pe care sperăm că baschetba- 
liștii noștri îl vor îndeplini.

Reprezentativa României va a- 
junge la Vidin astăzi la prtnz, In 
următoarea componență i Albu, 
Savu, Diaconescu, Tarău, Oczelak, 
Dragomirescu, Chivulescu, Geor
gescu, Pîrșu, Cîmpeanu. Antrenori 
prof. Dan Niculescu. Menționăm 
că, după Campionatul balcanic, lo
tul va fi completat cu Popa, reți
nut acum din cauza unor exame
ne, șî unul dintre juniorii Dan Ni
culescu sau Constantin Cemat, 
componenți ai naționalei de juniori 
care se pregătește pentru „Cupa 
Prietenia" (București, 23—30 
gust).

au-

— București
— Sofia

1959
1960
1961 — Skoplje
1962 — Istanbul
1963 — Atena
1964 — București 
1963 — Tirana
1966 — Sofia
1967 — Skoplje
1968 — Izmir
1969 — Salonic
1970 — București
1971 — Vidin

t 
t

t 
ț
t

c

BALCANIADEI
Bulgaria, Iugoslavia, România, Albania 
Bulgaria, Iugoslavia, România, Turcia, Albania 
Iugoslavia, Bulgaria, România, Turcia 
Iugoslavia, Turcia, Bulgaria, România, Grecia 
Iugoslavia, Grecia, Bulgaria, România, Turcia 
Iugoslavia, România, Grecia, Bulgaria, Turcia 
Iugoslavia, Bulgaria, Turcia, România, Albania 
Iugoslavia, România, Grecia, Turcia, Bulgaria 
Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, România, Turcia 
Iugoslavia, România, Turcia, Bulgaria, Grecia 
Iugoslavia, Grecia, România, Bulgaria, Turcia 
Iugoslavia, Bulgaria, România, Grecia

/

rînd formațiile Uniunii So- 
Ungariei și R. D. Germane, 
alte echipaje. Pentru a ob-

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

Dan GÂRLEȘTEANU

OLANDA : Tn prima etapă a campio
natului olandez, echipa AJaz Amsterdam, 
antrenată de Ștefan Covaci, a jucat în 
deplasare cu formația F.C. Twente En
schede pe care a invins-o cu scorul de 
2—0. Alte rezultate : NEC Nijmegen — 
Go Ahead Deventer 3—0; PSV Eindho
ven — MW Maastricht 0—1 ; NAC Bre
da — Feynoord Rotterdam 1—2; FC 
Groningen — FC Utrecht 0—1 ; Excel
sior Rotterdam — Telstar 0—1 ; Sparta 
Rotterdam — Volendam t—1 ; ADO Haga 
— FC Den Bosch 2—1.

promovată J.S.K. — Spartak din Varna 
în dauna Iui Spartak Pleven. Și cea
laltă promovată. Beroe Stara Zagora, a 
debutat cu o victorie la scor, tntreclnd 
pe Dunav Russe cu 4—0.

Celelalte rezultate: Botev Vrața — 
Slavla Sofia 2—1, Lokomotiv Plovdiv — 
Etar Tîrnovo 1—1, Ceardaton Orlovet — 
Cernomoreț 1—0, Marek — Laskov 1—0. 
După cum am mal anunțat. In cursul 
săptâmînil trecute s-au Jucat meciurile: 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname Sofia — Cerno 
More 4—0 și Levski-Spartak — Aka- 
demik 4—1.

ELVEȚIA (prima etapă) t Basel — 
Granges 0—0 ; Bienne — Chaux de 
Fonds 2—2 ; Grasshoppers Zflrich — Lu
cerna 3—0 t Lausanne — Winterthur S—2; 
Lugano — FC Ztlrich 1—3; St. Gall — 
Servette Geneva 2—2 ; Sion — Young 
Boys Berna 0—1.

BULGARIA. — Campionatul bulfiar * 
debutat sub semnul a două mar! sur
prize. Formația Lokomotiv Sofia, deși 
lipsită de omogenitate după separarea de Slavia, a întrecut Ia Plovdiv, pe Trakia, 
cu scorul de 2—1. prin golurile marcate 
de T. Kolev șl Pațev (pentru Trakia a 
înscris Dermendjiev). a doua surpriză : 
victoria Ia acor (6—0) cucerită de noua

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE VOLEI
..r* r ’

(Urmare din pag. 1)

apărare și superiori din punct de 
vedere tactic în ofensivă — s-au 
remarcat Koudelka, Petlak și

2 2 0 6:0 A
2 1 1 3:3 3
2 113:33
2 0 2 0:6 2

DE MARȚI

CLASAMENTUL LOCURILOR 
V—vin

1. R.P.D. Coreeană
2. Ungaria
3. Bulgaria
4. R.F, a Germaniei

PROGRAMUL ZILEI
De la ora 3.05 : R.F. a Germaniei

— Bulgaria șl R.P.D. Coreeană — Un
garia. De la ora 16.30 : Cehoslovacia
— R.D. Germană și România — Po
lonia.

Germană și România — Po-

Au arbitrat, inconstant ca 
b. Ormay (Ungaria) și P.

Groessl. 
manieră 
Petrov (Bulgaria).

Partida centrală a turneului final

s-a disputat Intre echipa României 
și formația campioană mondială, 
R.D. Germană. Deși conduși c-u 
3—0, voleibaliștii români, prin blo
caje înalte și agresive, prin atacuri 
variate, au pus stăpînire pe joc 
și s-au detașat decisiv cîștigînd la 
G. Tn setul următor ei însă, comit 
dese greșeli la preluare, și cam
pionii mondiali cîștigă la 3. După 
unele schimbări efectuate în sex
tet formația română despășește mo
mentul psihologic și se impune 
clar în ce! de al treilea set, spre 
finalul căruia a fost introdus 
Schreiber (ușor accidentat). Echi
pa română cîștigă detașat setțjl 
deși replica adversarilor a fost 
deosebit de puternică.

Folosind cu precădere Jocul va
riat și beneficiind de un blocaj 
eficace, echipa României și-a ad

judecat setul patru șl victoria fi
nală cu 3—1 (6, —3, 8, 3). Au fost 
folosiți următorii jucătorii Udiș- 
teanu, Bartha, Stamate, Dumănoiu, 
Codoi, Oros, Cristian Ion, Enescu,

REZULTATELE ZILEI

.Speranțele" tenisului <5e masă 
continental și-au dat tntîlnîre tn 
localitatea Ostende (Belgia), unde 
cu începere de azi, își vor disputa 
timp de șase zile întlietatea pen
tru cucerirea celor 11 titlari de 
campioni de Juniori ai Europei, 
competiție aflată la a doua edi
ție sub această titulatură oficială.

Participă 200 de sportivi și spor
tive, reprezentînd 24 de țări.

Din partea țării noastre este 
prezent un lot de șapte jucătoare 
și jucători 1 Maria Șinteoan, Ligia 
Lupu, Mihai Bobocică. Cornel Po- 
povici, Marin Firănescu, Alexandru 
Buzescu șî Ștefan Moraru.

întrecerile se deschid cu me
ciurile pe echipe unde România 
participă la trei din cele patru pro
be. Astfel, la echipe juniori (opt 
grupe însumînd 24 de formații), 
selecționata noastră va juca în 
grupa A 3 alături de Italia șl Ir
landa echipe copii (băieți). — 14 — 
în grupa A 1, împreună cu Spania 
și Italia și echipe 
10 — grupa B 1. 
R. F. a Germaniei, 
Belgiei și Austriei.

Nu vom concura 
junioare, unde valoarea jucătoare
lor de pînă la 18 ani nu le justi
fica deplasarea, mal ales că Lidia 
TI ie, campioana continentală de fi
nul trecut la copii, este indisponi
bilă. fiind reținută de o sesiune 
de examene. Sperăm însă că între
cerile de la Ostende vor constitui

copii (fete) — 
în compania 

Luxemburgului,

decî Ia echipe

MARJA ȘI NTEO AN

pentru jucătorii români un pri-.
lej de afirmare în eșalonul noilor 
promoții ale tenisului de masă 
eurepean.

Tn reuniunea de azi, echipele 
noastre vor susține următoarele 
meciuri i juniori 1 cu Irlanda șl Ita
lia, copii (fete) I cu Austria, copil 
(băieți) i cu Italia.

Corespondență specială pentru „SPORTUL4*

865 DE (ONttPENfl EA STARTUL
CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR

DE EA SUflL

Aspect de pe standurile de tale re ale poligonului din Suhl.
„Orașul Sub! din R.D. Germană, unde 

vor ft organizate campionatele europene 
de tir, are o veche tradiție în Industria 
fabricării puștilor de vtnătoare șl a ce
lor do tir sportiv. De peste <00 de ani 
se construiesc aici renumite arme, azi 
produse de marile Uzine Ernst Thai- 
mann. Poate tocmai datorită acestei tra
diții orașul Suhl a fost ales drept gazdă 
a campionatelor europene".

Aceste cuvinte au fost rostite recent 
Ia o conferință de presă de președintele 
U.I.T. dr. Kurt Hasler (Elveția) care 
a avut loc la Suhl. Apoi, dl. Hasler a 
adăugat : „Am vizitat bazele sportive 
de Ia Friedberg, unde, gpre lauda or
ganizatorilor, poligoanele de tir au fost 
pregătite cu multă minuțiozitate. 6tnt 
convins, că aceste întreceri se vor des
fășura Ia eel mal înalt nivel șl ele vor 
consemna numeroase recorduri ale 
lumii".

Așadar, între 22 el 29 august la Fried
berg (la 6 km de centrul orașului Suhl) 
îșl vor da întîlnlre cei mal buni tră
gători al continentului. Zilele trecute 
s-au definitivat listele de participant!. 
Cifrele sînt remarcabile s 865 de par
ticipant! din 27 de țări, 150 de ziariști 
din aproape toate țările continentului I

Loturile cele mal masive slnt cele din 
U.R.S.S., R.D. Germană, R.F. a Germa
niei, Polonie! șl României. Concurența 
pentru primele locuri va fi deosebit de 
mare, avind în vedere valoarea și nu
mărul extrem de ridicat al concuren- 
ților. De pildă, Ia talerele aruncate 
din turn (skeet) vor fi prezențl li6 
concurent!, la cele aruncate din șanț 
83, Ia armă liberă calibru redus 73 etc., 
etc. Pentru a face față acestui număr 
Impresionant de trăgători, organizatorii

au mărit în mod considerabil poligo
nul. La armele de calibru mic vor fi 
folosite nu mat puțin de IOD de ștanduri. 
Ja cele de calibru mare 66, la talere 
6. (trei Ia skeet și 3 la cele arunc ,ta 
din șanț) etc. Pentru a organiza In 
cele mal bune condiții aceste campiona
te, gazdele vor pune Ja dispoziție a- 
proape 1 000 de organizatori, inclusiv 200 de arbitri 1

La 21 august va avea loc deschiderea 
festivă după care, a doua zi se va trage 
primul foc a! campionatelor. Iar Ia 29 
august — ultimul. Apoi, In frumoasa și 
ospitaliera stațiune montană Oberhof, 
In saloanele hotelului ^Internațional”, 
marea Întrecere se va tnchea cu un bal 
al partlclpanțllor.

Michael WEICHELT 
„Sporteche" — Berlin

28 DE TRĂGĂTORI ROMÂNI
PREZENȚI LĂ C. E.

KOLEV 
(Lokomotiv Sofia)

START ÎN C. M. FEMININ
In aceste zile, stadioanele din Mexic 

au îmbrăcat haine de sărbătoare. Porțile 
de pe terenurile din Guadalajara șl Ciu
dad de Mexico au fost vopsite In cea 
mai autentică culoare de... ruj de buze: 
roz-desch!s. Nld nu-! de mirare, Intre 
15 august ri 5 septembrie tn fcțara azte
cilor" se desfășoară a doua ediție a 
campionatului mondial feminin de fot
bal. După cum se știe, la turneu îau 
parte șase echipe, patru europene șl 
două din America Latină.

Tată componența celor două grupe pre
liminare ț grupa I — Danemarca, Italia, 
Franța ; grupa a II-a — Mexic, Anglia, 
Argentina. Finala se dispută între for
mațiile clasate pe primul loo în cele 
două serii.

Dar actuala ediție va f! șl un prilej 
pentru originale festivaluri ale modei 
șl concursurilor de coafură. Maeștri 
coafori vor pregăti pe fotbaliste pentru 
conferințele de presă, de după meciuri. 
Nici casele de mode nu au rămas mal 
prejos: frumoase vitrine cu ultimele 
noutăți vestimentare și articole de par
fumerie vor ornamenta stadioanele sJa- 
Iisco" șl „Azteca", unde fiicele Evel tșl 
vor disputa întîletatea tn sportul cu ba
lonul rotund. De mare popularitate se 
bucură emblema competiție!, care înfă
țișează (după modelul ^Juanito") o fată 
oacheșă cu o minge In mină.

Așadar, totul a fost pregătit In cele 
mal mid amănunte șl această a doua 
ediție a C.M. de fotbal feminin — la 
care echipa Danemarcei îșl apără titlul 
de campioană — pare a avea un de
plin succes.

Pentru campionatele europene ie tir 
ae la Suhl, forul nostru de specialitate 
a definitivat loturile care vor reprezen
ta România la întrecerile continentale- 
Este vorba de I. Tripșa, D. Iuga, M. 
Roșea, L. Glușcă, Anlșoara Matei, Mo
nica Șerban, Ana Bu(u, Ana Goreti. 
Veronica Stroe, Edda Baia, Melania 
Petrescu, C. Ion, P. Șandor, I. 013- 
rescu, M. Ferecatu, Șt, Caban, I. Co- 
dreanu, Marina Vasiliu, C. Manole, I. 
Dumitrescu, Gh. Florescu, ȘL Popovlei, 
A. Marinescu, Beli Vezeanu, Gb. Sen- 
covlcl, G. Pintllie, R. Mareș, L. Cojo
carii, Un prim eșalon va părăsi Capitala 
joi, celălalt urmînd să plece luni.

iTELEX
io prima zi a turneului internațional de 
volei masculin de la Tilburg (Otanda). 
reprezentativa Japonie! a Întrecut cu 
scorul de 8—0 (15—5, 15—10, 15-5) for
mația Italiei La capătul unul meci echi
librat, selecționata Franței a dispus cu 
scorul de 8—2 (8—15, 8—15, 13—13, 15—12, 
15—9) de echipa Olandei.

In apropiere de Atena an Început în
trecerile campionatului european de 
yachting (clasa „Finn”), la care partici
pă 63 de concurent!. Prima regată a tost 
clștîgată de sportivul cehoslovac Ma- 
mouda, urmat de maghiarul Clkanzy și 
australianul Jennings.

R.P.D. Coreeană — R.F. a Ger
manie! 3—0 (8, 11, 8), Bulgaria — 
Ungaria 3—0 (14, 14. 14). Cehoslo
vacia — Polonia s—o (10, 13, 10), Ro
mânia— R.D, Germană 3—1 <«, —8,

CLASAMENT8, 6)-

1. Români»
2. Cehoslovaci»3. Polonia
4. R.D. Germană

2
22
3

n
11
2

bine G.Schreiber. Au arbitrat
Muceo (Italia) și R. Trhuly (Iugo
slavia).

CIUDAD 
mul mec! 
piouatulul _____ _____ ___ _______
bal, s-au întllnlt selecționatele Mexi
cului șl Argentinei. Fotbalistele me
xicane au obținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1).

DE MEXICO, ÎS. In prl- 
dlsputat in cadrai cam- 
mondlal feminin de fot-

Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tents de 
Ia Indianapolis se va disputa între ame
ricanul Cliff Richey șl iugoslavul Zeliko 
Franulovtd. în semifinale, Rlchey l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4. 7—5 pe chilianul 
Jaime Flllol, Iar Franulovld I-a lnvns 
cu 6—3, 6—3, 6—t pe americanul Clark 
Graebner. Semifinalele probei de sim
plu femei s-au soldat cu următoarele 
rezultate -. Billie Jean King fSUA) — 
Helen Gourlay (Australia) 6—0, 6—2;
Linda Tuero (SUA) — Gall Chanfreau 
(Franța) 5-7, 6-3, 4—3 (Abandon).

JUNIORII CEHOSLOVACI AII CÎȘTIGAT „CUPA PRIETENIEI «i

•( Neînvinsă — echipa română a ocupat locul III
După o săptâmină de întreceri, 

a luat sfirșît, Ja Halle (R.D.G.). 
prestigioasa contpetiție „Cupa Prie
teniei’ la fotbal, un adevărat mini
campionat. european de Juniori, a- 
dunînd Ia start 10 echipe repre
zentative. Io finală, Cehoslovacia- 
R. D. Germană 1—0 (1—0).

Neînvinși de-a lungul competiției 
(2 victorii, 3 meciuri egale), tinerii 
fotbaliști români au avut o compor
tare onorabilă, ocuptnd locul III, 
In urma victoriei — 2—1 (0—0) —

asupra reprezentativei Poloniei. Vom 
reveni cu amănunte.

.★
Turneul internațional de fotbal 

pentru juniori desfășurat la Praga 
a fost cîștigat de echipa locală Sla
via, urmată de formațiile Uci To
rino. Vardar Skoplje, KS Lublin și 
Bohemians Praga. Tn ultima zi a 
turneului s-au înregistrat următoa
rele rezultate { Slavia Praga-KS 

Lublin (3—2 (1—I); Bohemians Pra- 
ga-Vardar Skoplje 0—3.

Au luat sfîrșlt întrecerile turneului in
ternational de tenis de Ia Moscova. în 
finala proba de simplu bărbați Alek
sandr Metreveu l-a întrecut cu s—4. 
6—1, 6—1 pe „veteranul" maghiar Istvan 
Gulyas. La amplu femei Ana Eremeeva 
(UFtSS) a învlns-o cu 6—0, 6—3 pe com
patrioata sa Maria Kull. Iată rezultatele 
celorlalte finale : dublu bărbați s Metre- 
vell, Uhadov (URSS) — Rouyer, Meyer 
(Franța) 6—3, 6—2 5 dublu femei : Bak- 
șeeva, Cluvirtna (URSS) — Morozova, 
Blrfukova (URSS) 1—6, 6—3, 7-5.

Campionatele Internaționale sopen" de 
tenis ale Canadei au programat la To
ronto partidele semifinale ale probelor 
de simplu. La masculin, John Newcom
be l-a eliminat cu 7—6, 6—2 pe Ken
Rosewall, iar Tom Okker l-a Învins in 
două seturi cu 6—2, 7—6, pe Andres Gt- 
meno. tn turneul feminin, Francolse 
Durr a dispus cu 6—0, 1-6, 6-2 d~ Ro
semary Casals, tn semifinalele probei de 
dublu bărbați s-au înreglsttai rezulta
tele : Ashe, Ralston — Gimeno, 7 avlor 
7—6, 7—5; Okker, Rlessen — f.utz. Pasare!! 6—1, 6—0.
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